
YCT II. 

    

A YCT II. a mindennapi kínai nyelv használatának képességét méri fel. A szint a HSK 1-

es, illetve a Közös Európai Referencia Keret (CEF) A1-es szintjének felel meg. A vizsgát 

teljesítők képesek megérteni és használni néhány egyszerű kínai kifejezést és mondatot, és 

képesek alap témákban kommunikálni. 

 

I. Kiknek ajánlott? 

A YCT II. fiatal diákoknak szánt, akik egy szemeszter óta (fél iskolai év) tanulnak kínai 

nyelvet heti 2-3 órában. Ezek a diákok 150 gyakran használt kifejezést, és hozzájuk tartozó 

nyelvtani szerkezeteket sajátítottak el.  

 

II. Vizsga tartalma 

A YCT II. vizsgának két része van: a hallott és az olvasott szöveg értése, és összesen 

40 feladatból áll: 

  

Rész Részfeladatok Időtartam (perc) 

I. Hallott szöveg 

értése 

I. Rész 5 

20 Kb. 15 

II. Rész 5 

III. Rész 5 

IV. Rész 5 

Válaszok megjelölése a válaszlapon (a válaszait a szöveg meghallgatását 

követően a válaszlapra írja le) 
3 

II. Olvasott 

szöveg értése 

I. Rész 5 

20 27 

II. Rész 5 

III. Rész 5 

IV. Rész 5 

Összesen / 40 Kb. 45 

  

A vizsga időtartama 50 perc (5 perc ebből a vizsgázó személyes adatainak kitöltése). 

  

1. Hallott szöveg értése 

Az I. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladathoz tartozó szöveg kétszer lesz lejátszva. 

Minden részfeladat tartalmaz egy képet és egy kifejezést. A vizsgázók feladata megállapítani, 

hogy igaz-vagy-hamis az állítás, az alapján, amit hallanak. 



A II. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladathoz tartozó szöveg kétszer lesz lejátszva. 

Minden részfeladat tartalmaz egy mondatot és több képet. A vizsgázók feladata, hogy 

válasszanak egy képet, ami leginkább illik a mondathoz, az alapján, amit hallanak. 

A III. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladathoz tartozó szöveg kétszer lesz lejátszva.  

Minden részfeladat tartalmaz egy párbeszédet és három képet. A vizsgázók feladata, hogy 

válasszanak egy képet, ami leginkább illik a párbeszédhez, az alapján, amit hallanak. 

A IV. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladathoz tartozó szöveg kétszer lesz 

lejátszva. Minden részfeladat tartalmaz egy kérdést és három lehetséges választ. A vizsgázók 

feladata kiválasztani a helyes választ az alapján, amit hallanak. 

 

2. Olvasott szöveg értése 

Az I. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladat tartalmaz egy képet és egy kifejezést. A 

vizsgázó feladata eldönteni, hogy összeillik-e a kép és a kifejezés. 

A II. rész 5 feladatból áll. Több kép is látható lesz majd a papíron, minden részfeladat egy 

párbeszédet tartalmaz. A vizsgázó feladata kitalálni, hogy melyik párbeszédhez melyik kép 

tartozik. 

A III. rész 5 feladatból áll.  5 kérdéshez kell 5 választ párosítania a vizsgázónak. 

A IV. rész 5 feladatból áll. Minden részfeladat tartalmaz egy képet és egy hiányos 

párbeszédet. 6 választási lehetőség van, a vizsgázónak ki kell választania a legjobbat. 

 

Minden részfeladat pinyinben olvasható. 

 

  

III. Vizsga bizonyítvány 

A YCT vizsga eredménye jelentős ideig érvényes. 3 eredményre van lebontva a YCT II., 

hallásra, olvasásra, illetve összesített eredményre. 120 pontot kell elérni a vizsga 

teljesítéséhez. 

  
  Max Pont Ön pontja 

Hallás 100   

Olvasás 100   

Összesen 200   

 

 


