
Rejestracja na egzamin HSK i HSKK  
w roku 2018: 
PRZEWODNIK 

 

Rejestracji dokonuje się na stronie: 

http://www.chinesetest.cn/  

http://www.chinesetesting.cn/


Wybierz język angielski 

krok 1 z 12 



Wybierz rodzaj testu (HSK lub HSKK) 
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Jeśli rejestrujesz się po raz 
pierwszy, załóż konto 

użytkownika 
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Uzupełnij poniższy formularz: 

adres e-mail 

hasło (min. 6 znaków) 

powtórz hasło 

narodowość   

język ojczysty 

data ur. 

Jak długo uczysz się jęz. chińskiego? 

Z jakiego powodu uczysz się chińskiego? 

W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o tym 
egzaminie? 

Przepisz kod z obrazka po prawej 

Zaakceptuj regulamin rejestracji 
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Rejestracja konta zakończona powodzeniem, przejdź 
teraz do rejestracji na egzamin. 
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Wybierz poziom egzaminu 
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Rozpocznij rejestrację 
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Powtórz krok nr 3 – logowanie, następnie wybierz 
miejsce zdawania egzaminu.  

Kontynent: Europe 

Kraj: Poland  

rodzaj testu: paper-based test 
(pisemny) 

ośrodek egzaminacyjny:  
Lublin 

termin egzaminu 
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Zaakceptuj regulamin rejestracji 
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* nazwisko i imię 

chińskie imię 

Uzupełnij informacje. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 

* płeć 

* data ur. 

* narodowość 

* język ojczysty 

* dokument tożsamości 

* nr i seria dokumentu 

* nr telefonu 

adres 

DALEJ 



Załącz swoje zdjęcie. 
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Wymagania dot. zdjęcia: 
 

•aktualne zdjęcie cyfrowe w formacie: 
     JPG, GIF lub PNG 
•zdjęcie powinno przedstawiać twarz na 
jasnym tle,  bez nakrycia głowy  
•rozmiar pliku nie większy niż 100 kB 
•rozmiar  180 x 240 pikseli 
 
 

UWAGA: Nie ma możliwości późniejszej zmiany 
zdjęcia w systemie! 
 
 
W razie problemów z załączeniem zdjęcia, 
można uzyskać pomoc w biurze Instytutu 
Konfucjusza (należy dostarczyć zdjęcie w wersji 
elektronicznej, spełniające wszystkie powyższe 
wymagania). 

DALEJ 

Podgląd: 



Potwierdzenie rejestracji: 
sprawdź poprawność swoich danych osobowych 
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nazwa użytkownika w systemie 

nazwisko i imię 

płeć 

data ur. 

nr telefonu 

adres 

narodowość 

język ojczysty 

rodzaj dokumentu tożsamości 

nr i seria dokumentu 

rodzaj testu 

termin egzaminu 

ośrodek egzaminacyjny 

 
 
 

zdjęcie 
 
 

 
 

ZATWIERDŹ 



krok 12 z 12 

Rejestracja została zakończona! 
Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do 

egzaminu jest terminowe dokonanie wpłaty 
egzaminacyjnej (do 23 lutego 2018). 


