
 
Podstawowe informacje o egzaminach HSK 
 
Co to jest egzamin HSK? 
 
Egzaminy HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi, ang. The Chinese Proficiency Test)  to 
ustandaryzowane testy sprawdzające poziom znajomości języka chińskiego przez obcokrajowców 
i jest honorowany na całym świecie. Uzyskanie poziomu HSK4 i wyżej daje obcokrajowcom 
możliwość wyjazdu na stypendium i do podjęcia studiów na wyższych uczelniach w Państwie 
Środka. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Poziomy egzaminu HSK zostały dopasowane 
poziomami biegłości językowej Rady Europy. 
 
Poziomy HSK 
 
HSK 1 - Poziom A1 
Test trwa 40 minut. Składa się z 3 części: ustnej, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu. 
Sprawdza znajomość około 150 słów. Przeznaczony jest dla początkujących. Całkowita liczba 
punktów z testu: 200; liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej. 
 
HSK 2 - Poziom A2 
Test trwa 55 minut. Składa się z 3 części: egzaminu ustnego, rozumienia tekstu i rozumienia ze 
słuchu. Przeznaczony dla osób, które znają już około 300 słówek i opanowały podstawy języka 
chińskiego. Całkowita liczba punktów z testu: 200; liczba punktów wymaganych do zaliczenia 
egzaminu: 120 i więcej. 
 
HSK 3 - Poziom B1 
Egzamin trwa 90 minut. Składa się z 3 części egzaminu ustnego, rozumienia tekstu i rozumienia 
ze słuchu. Egzaminowany musi także napisać wypracowanie. Przeznaczony dla osób, które 
opanowały około 600 chińskich słów i są w stanie zrozumieć jasne, standardowe wypowiedzi. 
Całkowita liczba punktów z testu: 300; liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu: 180 i 
więcej.  
 
HSK 4 - Poziom B2 
Egzamin trwa 105 minut. Składa się z 3 części egzaminu ustnego, rozumienia tekstu i rozumienia 
ze słuchu. Egzaminowany musi także napisać dłuższe wypracowanie. Test przeznaczony dla osób, 
znających około 1200 chińskich słów. Całkowita liczba punktów z testu: 300; liczba punktów 
wymaganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 
 
HSK 5 - Poziom C1 
Test trwa 125 minut. Składa się z 3 części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie 
dłuższego tekstu. Przeznaczony dla osób, które znają około 2500 chińskich słówek i potrafią 
potrafiących czytać książki, oglądać filmy i płynnie się wypowiadać. Całkowita liczba punktów z 
testu: 300; liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 



 
HSK 6 - Poziom C2 
Test trwa 140 minut i przeznaczony jest dla osób, znających co najmniej 5000 chińskich słów. 
Składa się z 3 części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie wypracowania. Egzamin 
jest dla osób, które są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie 
wyrażać się w formie mowie i piśmie.  Całkowita liczba punktów z testu: 300; liczba punktów 
wymaganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 

EGZAMIN USTNY HSKK 

HSKK 1 BASIC - osoby zdające ten poziom egzaminu powinny znać podstawowe zwroty, uczyły się 
chińskiego przez około 60-120 godzin. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu to 60, a 
maksymalna liczba punktów to 100. 

Poziom podstawowy składa się z 3 części (łącznie 27 zadań) 

część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 14; czas - 4 min 

część II - posłuchaj i odpowiedz - liczba zadań 10; czas - 3 min 

część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 3 min 

HSKK 2 INTERMEDIATE -  przeznaczony dla osób uczących się przez 120-240 godzin, znających co 
najmniej 900 powszechnie używanych słów i zwrotów. Liczba punktów wymagana do zdania 
egzaminu to 60, a maksymalna liczba punktów to 100 

Poziom średniozaawansowany składa się z 3 części (łącznie 14 zadań): 

część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 10; czas - 3 min 

część II - opisz obrazek - liczba zadań 2; czas - 4 min  

część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 4 min 

HSKK 3 ADVANCED - przeznaczony jest dla osób uczących się chińskiego przez ponad 240 godzin, 
znających ponad 3 000 słów chińskich. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu to 60, a 
maksymalna liczba punktów to 100. 

Poziom zaawansowany składa się z 3 części (łącznie 6 zadań) 

część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 3; czas 7 min 

część II - przeczytaj na głos - liczba zadań 1; czas 2 min 



część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas 5 min 
 
Egzaminy HSK w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim zawsze rozpoczynają się o 
tych samych godzinach: 

HSK 1 - 13: 30 
HSK 2 - 9: 00 
HSK 3 - 13:30 
HSK 4 - 9:00 
HSK 5 - 13:30 
HSK 6 - 9:00 
HSKK basic 16:00 
HSKK intermediate 16:30 
 

  

 


