
Tisztelt Érdeklődő! 

 

Jelentkezzen nálunk kínai nyelvvizsgára! 

 

Tudnivalók a Chinese Proficiency Test-ről (HSK): 

A Chinese Proficiency Test (HSK) (Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试) egy nemzetközileg 

egységesen elismert és elfogadott írásbeli nyelvvizsga, amelyet a Kínai Népköztársaság a nem kínai 

anyanyelvűek számára dolgozott ki. Ennek szóbeli párja a HSKK nyelvvizsga. Akárcsak angolból 

és/vagy németből, kínaiból is javasolt nyelvvizsgát tenni, mivel ez a későbbiekben biztosítékot ad a 

nyelvtudásról, amely egy esetleges megpályázott pozíció elnyeréséhez nagyban hozzá tud segíteni.  

A Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) döntése alapján 2010 óta új típusú nyelvvizsga-rendszer lett 

bevezetve, amely, a korábbi rendszertől eltérően, 6 szinten teszteli írásban a vizsgázók nyelvtudását, 

amíg a szóbeli vizsga 3 szinten teszi ezt. 

A HSK szintek a CEF (The Common European Framework Reference for Language = Közös Európai 

Nyelvi Referenciakeret) alapján, azok követelményeit figyelembe véve lettek kidolgozva. 

Chinese Proficiency Test (HSK) írásbeli vizsga szintjei: 

A HSK írásbeli vizsgarendszer 6 nehézségi szintje:  

Írásbeli 
 

Követelmény Szóbeli CEF 

HSK1 - egyszerű kínai karakterek felismerése és 
alkalmazása 
- kommunikáció egyszerű mondatokkal 

 

150 
írásjegy 

 A1 

HSK2 - a kínai nyelv egyszerű és direkt módon történő 
alkalmazása 
- kommunikációs jártasság mindennapi helyzetekben 

300 
írásjegy 

Alapfok A2 

HSK3 - a kínai nyelv alkalmazása magánéletük, 
tanulmányaik és munkájuknak megfelelően 
- középhaladó kommunikációs feladatok teljesítése 

600 
írásjegy 

 B1 

HSK4 - önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges 
nyelvismeret 
- folyamatos, változatos és természetes 
kommunikáció akár anyanyelvi partnerrel is 

1200 
írásjegy 

Középfok B2 

HSK5 - a kínai nyelv teljes eszköztárának biztonságos 
használata szóban és írásban 
- változatos és hosszú szövegek megértése, rejtett 
jelentéstartalmak megértése 

2500 
írásjegy 

Felsőfok C1 

HSK6 - irodalmi köznyelv és nem standard nyelvváltozatok 
felismerése és használata 

5000 
írásjegy 

 C2 

 



 

Chinese Proficiency Test (HSKK) szóbeli vizsga szintjei: 

Alap, közép és emelt szint. 

Az egyes szinteken elvárt követelményekről a nyelvvizsga hivatalos honlapján tájékozódhat, ahol 

minta feladatsorok is elérhetők: 

http://www.chinesetest.cn/index.do 

 

2019. évi nyelvvizsga időpontok: 

 

HSK & HSKK nyelvvizsga dátum Jelentkezési határidő 

2019. december 1. 2019.november 4. 

 

Vizsgadíjak: 

  

Nyelvvizsga szintje Díjak (Ft) 

HSK 1 5 000.- 

HSK 2 6 000.- 

HSK 3 7 000.- 

HSK 4 8 000.- 

HSK 5 9 000.- 

HSK 6 10 000.- 

HSKK (alap) 6 000.- 

HSKK (közép) 7 000.- 

HSKK (emelt) 8 000.- 

  

 

Vizsgára jelentkezés 

A vizsgára a www.chinesetest.cn honlapon van lehetőség regisztrálni. (Figyelem! Az írásbelire és a 
szóbelire külön-külön kell jelentkezni.) Kérjük, hogy ennek folyamatakor a Pécsi Tudományegyetem 
Konfuciusz Intézetét jelöljék meg. A regisztrációt követően a rendszer emailben küld értesítőt a 
sikeres regisztrációról. Amennyiben ez nem történt meg, kérem a konfuciusz@etk.pte.hu email 
címen jelezzék felénk. 

 

http://www.chinesetest.cn/index.do
http://www.chinesetest.cn/
mailto:konfuciusz@etk.pte.hu


 

Vizsgabefizetés 

Erre kizárólag utalás formájában van lehetőség.  

 

Befizetési határidő: November 4. 

 

Az utalás részletei: 

Számlatulajdonos: Pécsi Tudományegyetem 
Számlaszám: 10024003-00282716-33000002 
Közleménybe: PST 790049 
 
Az utalás összege a táblázatban megadott és az Ön által kiválasztott vizsgatípus díja. 
 

Az utalást követően kérjük az befizetésről szóló igazolást a konfuciusz@etk.pte.hu e-mail címre 
elküldeni. 

 

Nyelvvizsgához szükséges dokumentumok/kellékek 

- Admission ticket (ezt a www.chinesetest.cn honlapról tudja kinyomtatni bejelentkezést 
követően) 

- Vizsgánként 4 igazolványkép (hátoldalukra olvashatóan felírt névvel) 
- Személyi igazolvány vagy útlevél 
- 2B-s ceruza, radír, hegyező 

 

Vizsga utáni tudnivalók 

A tesztek eredménye a vizsgát követő 1 hónapon belül megtekinthető a www.chinesetest.cn 
honlapon.  

Sikeres nyelvvizsga esetén a bizonyítványok 45 nappal a teszt után készülnek el és kerülnek 
kiküldésre. 

mailto:konfuciusz@etk.pte.hu
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