
Tudnivalók a Youth Chinese Test-ről (YCT): 

The Youth Chinese Test (YCT) (中小学生汉语考试 ) a Chinese Proficiency Test (HSK) nemzetközi 

szabványosított nyelvvizsga tesztje gyerekeknek. A Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) hozta létre 

azzal a céllal, hogy ösztönözze a 14 év alatti fiatal külföldi tanulókat a kínai nyelvtanulására, kínai 

nyelvtudásuk felmérésére és javítására.  

A YCT nyelvvizsga gyerekeknek 4 szinten teszteli írásban a vizsgázók nyelvtudását, míg a szóbeli 

vizsga 2 szinten elérhető. 

 

Youth Chinese Test (YCT) írásbeli vizsga szintjei: 

Az írásbeli négy szintre oszlik:  

 

YCT 
típus 

Ajánlott Szókincs Vizsga ideje 
(perc) 

YCT 
(I.szint) 

azoknak a gyerekeknek, akik mintegy 80 szót elsajátítottak. 
A sikeres vizsgázók megértik és használják az alapvető kínai 
szavakat, mondatokat, valamint képesek tovább tanulni a 
nyelvet. 

80 35 

YCT  
(II.szint) 

azoknak a gyerekeknek, akik mintegy 150 szót 
elsajátítottak. A sikeres vizsgázók megértik és használják a 
nagyon alapvető kínai szavakat és mondatokat, amelyek 
képesek kielégíteni az alapvető kommunikációs igényeket. 

150 50 

YCT 
 (III.szint) 

azoknak a gyerekeknek, akik mintegy 300 szót 
elsajátítottak. A sikeres vizsgázók egyszerű és közvetlen 
kommunikációt tudnak folytatni hétköznapi témákban, 
továbbá elérik a kínai nyelv elsődleges érdemszintjét. 

300 60 

YCT  
(IV.szint) 

azoknak a gyerekeknek, akik mintegy 600 szót 
elsajátítottak.  A sikeres vizsgázók képesek ellátni alapvető 
kommunikációs feladatokat a mindennapi életben, a 
tanulásban és a munkában. A kínai utazás során a legtöbb 
kommunikációs feladatot meg tudják oldani. 

600 85 

 

 

Youth Chinese Test (YCT) szóbeli vizsga szintjei: 

A szóbeli vizsgának két szintje van: YCT (Alapfok) és YCT (Középfok).  

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

minta feladatsorok is elérhetők: http://www.chinesetest.cn/index.do 

 

 

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


Vizsgadíjak: 

 

Nyelvvizsga szintje Díjak (Ft) 

YCT (I.szint) 3 000.- 

YCT (II.szint) 3 000.- 

YCT (III.szint) 3 000.- 

YCT (IV.szint) 3 000.- 

YCT (Alapfok)  

YCT (Középfok).  

 

Vizsgára jelentkezés 

A vizsgára a www.chinesetest.cn honlapon van lehetőség regisztrálni. (Figyelem! Az írásbelire és a 
szóbelire külön-külön kell jelentkezni.) Kérjük, hogy az online felületen vizsgaközpontnak (test center) 
a Pécsi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetét jelöljék meg. A regisztrációt követően a rendszer e-
mailben küld értesítőt a sikeres jelentkezésről. Amennyiben ez nem történt meg a 
konfuciusz@etk.pte.hu email címen jelezzék felénk. 

 

Vizsgabefizetés 

Kizárólag utalás formájában van lehetőség.  

 

Az utalás részletei: 

Számlatulajdonos: Pécsi Tudományegyetem 
Számlaszám: 10024003-00282716-33000002 
Közleménybe: PST 790049 + saját név 
 
Az utalandó vizsgadíj mértéke a fenti táblázat alapján a kiválasztott vizsgaszint szerint alakul.  
 

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) 

- Személyi igazolvány vagy útlevél 
- 2B-s ceruza, radír, hegyező 
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Vizsga utáni tudnivalók 

Minden vizsgázó értesül a vizsgán elért pontszámáról. Emellett igazolást kapnak a vizsga 
teljesítéséhez szükséges minimális pontszám eléréséről.  

A vizsgázók a teszt után 3 héten belül értesülnek a Hanban által kiadott vizsgaeredményekről. 

 

A HSK és HSKK nyelvvizsgákkal ellentétben Magyarországon a YCT nyelvvizsgát nem ismerik el, azaz 
nem honosíthatók. 

 


