REGISTRACE NA ZKOUŠKU
Návod pro formulář v angličtině

http://www.chinesetest.cn/index.do

1) Nejprve je potřeba si založit účet, klikněte na „New User“

2) Vyplňte registraci nového účtu:
a. Nejdříve napište svůj email
b. Poté dvakrát pod sebe heslo, které chcete použít pro registraci na test
c. Nationality = Národnost; vyberte Czech
d. Mother Tongue = mateřský jazyk; vyberte Czech
e. Birth Date: zvolte své datum narození ve formátu RRRR-MM-DD
f. Zvolte, jak dlouho se učíte čínsky (nepovinné)
g. Zvolte účel studia čínštiny (nepovinné)
h. Zvolte, jak jste se dozvěděli o testu (nepovinné)
i. Code: Opište kód z obrázku
j. Dole zaškrtněte „I have read and agree to Registration Agreement“
3) Pro pokračování stiskněte dole „Submit“

4) Zobrazí se Vám toto okno, klikněte na „Register Now“

5) Zvolte nahoře kolonku testu, kterého se chcete zúčastnit (např. Youth Chinese Test)

6) Zvolte typ testu, na který se chcete přihlásit (např. New YCT 1)

7) Po kliknutí na Vámi vybraný test se otevře okno vyzývající k registraci na test, klikněte na
„Register“

8) Vyplňte první krok registrace na test – výběr testovacího centra, je velmi důležité, abyste
vybrali správné testovací centrum (např. Konfuciova akademie UP)
a. Nejprve zvolte kontinent – Europe
b. Poté zvolte zemi – Czech
c. Poté zvolte Paper-based Test
d. V kolonce Test Centre se Vám nabídnou automaticky testovací centra v konkrétní
zemi, pokud jste vybrali zemi ČR - Czech, objeví se Vám pouze testovací centrum
Konfuciova Institutu v Olomouci
e. V kolonce Test Date vyberte datum testování
f. Na závěr klikněte na tlačítko „Submit“

9) Vyplňte informace o studentovi, formulář má 4 čísti + potvrzení
a. Jméno
b. Pohlaví

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Datum narození ve formátu RRRR-MM-DD
Nationality vyberte Czech
Mother Tongue vyberte Czech
ID type vyberte ID Card (občanka) nebo Passport pas
Vepište číslo dokladu (doklad je nutné přinést s sebou na zkoušku!)
Dále vepište telefonní číslo
Vepište, jak dlouho se už učíte čínsky (nepovinné)
V dalším řádku zaškrtněte student (nepovinné)
Vyberte na jakou školu chodíte (např. Elementary School students u YCT) (nepovinné)

a.
b.
c.
d.

推广码 nevyplňujte nic
Address (nepovinné)
Notes (nepovinné)
Klikněte na „Next Step“

10) Vložte obrázek – svou fotku pasového formátu
a. Nejprve klikněte na první modré tlačítko – výběr fotky
b. Poté klikněte na prostřední modré tlačítku – oříznutí fotky
c. Poté klikněte na poslední modré tlačítko 完成 dokončit
d. Dále klikněte na spodní tlačítku „Next Step“

11)
12)
13)
14)

Ukáže se Vám souhrn informací, které jste vložili do registrace včetně Vaší fotky nahoře.
Klikněte na tlačítko „Confirm“
Potvrdíte tím svou registraci
Na Vaši emailovou adresu by měl přijít potvrzovací email.

