REGULAMIN EGZAMINÓW HSK I HSKK
w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim
I.

Rejestracja i opłata za test

II.

Wymogi dotyczące zdjęcia osoby przystępującej do testu

Wymogi dotyczące zdjęcia stosują się głównie do poziomów HSK 4-6, HSKK, BCT i egzaminu
ustnego YCT. Raport wyników na innych poziomach nie zawiera fotografii.
Przy wykonywaniu fotografii i jej użytkowaniu powinno się uwzględnić następujące
wymagania:
• Aktualne zdjęcie osoby zdającej; nie przyjmujemy zdjęć ukazujących codzienne życie czy
krajobrazy;
• Nie można się fotografować w czapce, szaliku, opasce czy okularach (z wyjątkiem
szczególnych powodów religijnych);
• Przyjmujemy zdjęcia czarno-białe oraz kolorowe wykonywane na białym tle;
W celu przesłania zdjęcia zdający muszą się zalogować na stronie www.chinesetest.cn i
załadować fotografię w formacie elektronicznym zgodnie ze wskazówkami podanymi na
stronie internetowej.

III.

Karta dopuszczająca do testu = Bilet wstępu na egzamin

Kartę dopuszczającą do egzaminu należy wygenerować na swoim koncie na stronie
chinesetest.cn
Karta dopuszczająca do testu zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, narodowość,
płeć, typ i numer dowodu tożsamości, temat testu, czas trwania testu, ośrodek
egzaminacyjny, miejscowość i reguły testu, itp.
Po otrzymaniu karty dopuszczającej do testu zdający powinien starannie sprawdzić zgodność
zawartych w niej danych. Takie informacje jak nazwisko osoby zdającej, płeć, data urodzenia
i numer identyfikacyjny muszą być zgodne z informacjami podanymi w aktualnym dowodzie
tożsamości; w przypadku braku zgodności przystąpienie do testu będzie nie możliwe.
Karta dopuszczająca do testu jest ważnym dowodem potwierdzającym, że osoby
przystępujące zostały dopuszczone do testu, podczas gdy osoby nieposiadające karty nie
zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.
W celu wyświetlenia wyników testu online lub w celu skorzystania z dodatkowego raportu
wyników (usługa płatna) zdający zostaną poproszeni o podanie numeru karty dopuszczającej
do testu.

IV.

Regulamin testu

1. W dniu testu zdający musi mieć ze sobą następujące przedmioty w sali egzaminacyjnej:



Kartę dopuszczenia do testu;
Dowód tożsamości ze zdjęciem (odpisy są nieważne);



ołówki 2B (dwa lub więcej) i gumkę.

Zdający nie mogą mieć przy sobie jakichkolwiek innych przedmiotów osobistych w czasie
testu. Należy je złożyć w miejscu wyznaczonym przez egzaminatora. Do sali egzaminacyjnej
nie należy wnosić żadnych przedmiotów wartościowych; organizatorzy testu nie ponoszą
odpowiedzialności za ich ewentualną utratę.
Zdający, którzy nie są w stanie przedstawić aktualnego dowodu tożsamości lub karty
dopuszczającej do testu nie będą mogli przystąpić do egzaminu. Nie przysługuje im również
zwrot opłaty za test.

2. Procedura wpuszczania do sali egzaminacyjnej
Zdający powinni stawić się przed salą egzaminacyjną pół godziny przed rozpoczęciem testu,
tak aby uniknąć spóźnienia. Po wpuszczeniu do sali żadne osoby zdające nie mają prawa wyjść
z niej aż do końca części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego.
Test w formie wydrukowanej: Przed rozpoczęciem części sprawdzającej rozumienie tekstu
słuchanego osoby spóźnione mogą wejść do sali i przystąpić do testu; po rozpoczęciu części
sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego osoby spóźnione muszą czekać do zakończenia
tej części przed wejściem do sali egzaminacyjnej w celu przystąpienia do części sprawdzającej
rozumienie tekstu czytanego. Czas trwania testu nie zostanie przedłużony dla osób
spóźnionych. Po rozpoczęciu części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego osoby
spóźnione nie mogą wejść do sali w celu zdawania testu.
Test ustny: Przed rozpoczęciem nagrywania osoby spóźnione mogą wejść do sali
egzaminacyjnej i przystąpić do testu; jednakże po rozpoczęciu nagrywania, osoby spóźnione
nie mogą wejść do sali w celu zdawania testu.

3. Sposoby egzaminowania




Zdający przystępują do testu zgodnie z ustaleniami i zaleceniami egzaminatorów.
Zdający zaznaczają odpowiedzi ołówkiem 2B w arkuszu odpowiedzi.
Część ustna przeprowadzana jest w formie nagrania na żywo, a zdający indywidualnie
korzystają z własnego urządzenia nagrywającego zgodnie z ustaleniami i zaleceniami
egzaminatorów.

4. Przeprowadzenie testu




Zdający zajmują wyznaczone miejsca w sali. Zdający nie mają prawa do wyboru miejsc.
Zdający winni przestrzegać zaleceń egzaminatorów, reguł obowiązujących w trakcie
testu, i samodzielnie wykonywać różne części testu.
W trakcie przeprowadzania testu nie przewiduje się przerwy. Jeżeli z jakiegokolwiek
szczególnego powodu, zdający muszą opuścić salę egzaminacyjną w trakcie
przeprowadzania testu, osoba taka winna wpierw uzyskać zgodę egzaminatora, a
następnie okazać kartę dopuszczenia do testu oraz dowód tożsamości egzaminatorowi



przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Po powrocie egzaminator zwraca osobie
zdającej kartę dopuszczenia do testu i dowód tożsamości.
W części ustnej żaden z uczestników testu nie ma prawa opuścić sali. Osoba, która
opuszcza salę rezygnuje z testu.

Nieobecność na teście


Jeżeli zdający - z jakiegokolwiek powodu - nie przystępuje do testu w dniu testu, przy
czym nie z winy organizatora testu, wówczas opłata za test nie podlega zwrotowi.

Naruszenia i kary
 Zdający nie mają prawa otwierać egzemplarza testu papierowego przed rozpoczęciem
testu ani wpisywać odpowiedzi z prawego obszaru odpowiedzi, ani odrywać części
egzemplarza, wymieniać go ani kopiować, ani też wynosić testu lub arkusza
odpowiedzi z sali egzaminacyjnej.
W przypadku dopuszczenia się czynów takich jak oszustwo, zamiana osoby zdającej, plagiat,
wniesienie materiałów niedozwolonych lub niestosowanie się do wskazań egzaminatorów,
wyniki testu zostają anulowane.

V.

Wyniki testu


Sprawdzanie wników
Miesiąc po teście zdający może zalogować się na www.chinesetest.cn i wprowadzić
swój numer karty dopuszczającej do testu i nazwisko, w celu zapoznania się z wynikami
testu.



Raport wyników testu
Wydrukowane oficjalne raporty wyników testu zostaną przekazane do ośrodka
egzaminacyjnego w ciągu 2 miesięcy od dnia testu, a zdający może uzyskać do nich
dostęp po okazaniu karty dopuszczającej do testu.



Okres ważności raport wyników
Wynik testu jest dostępny bez ograniczeń czasowych, jednakże raport wyników
niezbędny do ubiegnia się o miejsce na chińskich uczelniach jest ważny przez okres
dwóch lat (licząc od daty testu).

