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2016. június 1-én az Oktatási Hivatal célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást 
folytató általános és középiskolákban. A mérés időpontját a tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) 
EMMI rendelet határozza meg. 

A célnyelvi mérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) alapján a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 135.§ és 136.§ írja elő. 

A mérés a két tanítási nyelvű általános és középiskolák három évfolyamán az alábbi KER szerinti 
nyelvi szinteket (illetve kínai nyelvből az ezen szinteknek megfelelő HSK nyelvvizsga szinteket) méri: 

Évfolyam Mért KER szint 
Megfelelő HSK 

nyelvvizsga 
szint 

6. A2 2 

8. B1 3 

10. B2 4 
  

Ugyanezek a KER szerinti nyelvtudási szintek szerepelnek a két tanítási nyelvű általános illetve 
középiskolák számára készült kerettantervek követelményeiben is (4/2013. (I. 11.) számú EMMI 
rendelet 2. és 3. melléklete). 

A célnyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain 
(http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp), illetve a kínai nyelv esetében a Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK) vizsga leírásán 
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_vizsga_hsk#03vizsga) 
alapulnak.  

A célnyelvi mérés az életkori sajátosságokat is figyelembe veszi. A feladatok témakörei igazodnak az 
adott korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez, és megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a 
Kerettanterv ajánlásainak. 

A tesztfüzetek felépítése 
A kínai nyelvi célnyelvi mérés 6. évfolyamon két alapkészséget mér: hallott szöveg értése és olvasott 
szöveg értése, 8. évfolyamon ezeket kiegészíti az íráskészség mérése is. A feladatokban az utasítások 
magyarul szerepelnek.  

A hallott és olvasott szöveg értését mérő feladatok mindegyike zárt feladat, a feladatok értékeléséhez 
megoldó kulcs készül. 8. évfolyamon az íráskészség részen a tanulóknak írásjelek ismeretével és 
mondatszerkesztéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. Az írásfeladatok értékeléséhez 
útmutató készül. 

A diákok teljesítményének értékelése a mért készségekből együttesen történik; ahhoz, hogy a 
megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük. 

A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 

http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp�
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyu_Shuiping_Kaoshi�
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyu_Shuiping_Kaoshi�
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_vizsga_hsk#03vizsga�


6. évfolyam – A2 szint, HSK 2-es szint 
A HSK nyelvvizsga 2-es szintjét teljesítő tanuló kiválóan ismeri a kínai alapszókincset, és képes arra, 
hogy hétköznapi helyzetekben egyszerűen és közvetlenül kifejezze magát, mindennapi témákról 
kommunikáljon. 

 

Mért készség Időtartam (perc) Itemszám Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Hallott szöveg értése 25 35 50 
60 % 

(60 pont) 
Olvasott szöveg értése 25 20 50 

 
  

8. évfolyam – B1 szint, HSK 3-as szint 
A HSK nyelvvizsga 3-as szintjét teljesítő tanuló képes arra, hogy mindennapi és iskolai helyzetekben 
megfelelően kifejezze magát, tanulmányai során kínai nyelven kommunikáljon. 

 

Mért készség Időtartam (perc) Itemszám Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Hallott szöveg értése 40 40 70 
60 % 

(90 pont) 
Olvasott szöveg értése 30 30 50 

Íráskészség 15 10 30  
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