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Иргэншил олгох зорилгоор Чех улсын тухай болон чех 

хэлний шалгалт өгөх талаарх ерөнхий мэдээлэл 

Чехийн иргэншил авах нэг нөхцөл бол чех хэл болон Чех улсын талаарх шалгалт өгөх 

юм. Хоёр шалгалтыг нэг өдөр өгнө. Биечлэн эсвэл цахимаар бүртгүүлэх шаардлагатай. 

Чех хэл: шалгалт болох газар болон цаг. 

Чех улсын тухай: шалгалт болох газар болон цаг. 

Хэрэв шалгалтын өдөр дараах цахим хуудас дээр байхгүй бол 

http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, бүртгэл нь дүүрсэн тул тухайн төвд бүртгүүлэх боломжгүй. 

Бүртгүүлсэн хүмүүсийн хэн нэгэн бүртгэлээ цуцлах үед та бүртгүүлж болно. 

Хоёр шалгалт нь төлбөртэй:  

- Чех хэлний болон Чех улсын тухай шалгалтад орох хураамж: 5 500 крон 

- Чех хэлний шалгалтад орох хураамж: 3 700 крон 

- Чех улсын тухай шалгалтад орох хураамж: 1 800 крон 

Бүртгэлийн маягтыг цахимаар бөглөсний дараа цахим хаягаар тань төлбөр төлөх  

мэдээлэл ирэх болно. Бүртгэлийг илгээснээс дараа 7 хоногийн дотор төлбөр төлөх ёстой. 

Шалгалтын хураамж төлсөн баримтыг шалгалтын өдөр авчирсан байх ёстой (энэ нь 

интернет банкны нотолгоо эсвэл дансны хуулга байж болно). Шалгалтын өдөр олон 

улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчинтэй аяллын баримт бичиг (паспорт) болон байнгын 

оршин суухыг зөвшөөрсөн карт аа авчирсан ёстой. Шалгалтын өдрийн хуваарийн 

жишээг эндээс. 

Шалгалтад тэнцээгүй хүмүүс дараагийн зарлагдсан шалгалтын өдөр бүртгүүлэх 

боломжтой (эсвэл аль нэг хэсэг нь  – зөвхөн Чех улсын тухай эсвэл чех хэлний). Чех 

хэлний шалгалтын хувьд түүний бүх хэсгийг давтагдана. Шалгалтыг давтан өгч байгаа 

бол өмнөх шиг ээ дахин бүртгүүлж, шалгалтын хураамжаа дахин төлөх ёстой. 

Шалгалтыг хязгааргүй давтаж өгч болно. 

 

http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=mista-kde-lze-vykonat-zkousku-3&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=terminy-zkousky-2&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=mista-kde-lze-vykonat-zkousku-3&hl=cs_CZ
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=terminy-zkousky-2&hl=cs_CZ
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/obcanstvi#jak-zkouska-vypada
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Чех хэлний шалгалт нь бичгийн болон аман гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.  

 

Бичгийн хэсэг нь унших (50 минут), сонсох  (30 – 35 минут) мөн бичих (60 минут) 

чадварыг шалгана. Бичгийн шалгалтын дараа аман хэсэг бөгөөд ярианы чадварыг 

шалгана (хоёроороо ороод 15-18 минут).  

Шалгалт өгөхдөө ердийн харандаагаар хариултын хуудас дээр бичих бөгөөд буруу 

хариултыг баллуураар арилгаж болно. Чех хэлний шалгалтын загварын хувилбарыг (В1) 

эндээс. Шалгалтад хамрагдагч „тэнцэхийн“ тулд шалгалтын хэсэг бүрд багадаа 60% 

хүрсэн байх шаардлагатай бөгөөд бичих хэсгийн нэг дээр 50 % авах боломжтой байдаг. 

Шалгалтад хамрагдагч  аль нэг хэсэгт тэнцээгүй тохиолдолд, шалгалтыг бүхэлд нь 

дахин давтах ёстой. 

Чех улсын тухай шалгалтад дараах зүйлс багтана, БНЧУ үндсэн хуулийн тогтолцооны 

тухай мэдлэг, мөн БНЧУ-ын соёл, нийгэм, газарзүй болон түүхийн тухай үндсэн чиг 

баримжаа. Чех улсын тухай шалгалтын жишээ тестийг эндээс. 

Чех улсын тухай шалгалтыг бичгээр авдаг бөгөөд нийт 30 даалгавартай (30 минут, 4 

хувилбараас сонгоно, шалгалт нь 30 онтой – тэнцэхийг тулд 18 оноо авах шаардлагатай) 

дараах хэсгээс авна:  

Иргэний тухай 16 асуулт – өдөр тутмын амьдрал, иргэн, төр ба хууль, иргэн ба мөнгө, 

ажил ба хувиараа аж ахуй эрхлэх  

Газарзүйн тухай 7 үндсэн мэдээлэл – Чех улсын нийгэм, эдийн засаг болон нийгэм-

соёлын хүрээнд, Чех улсын гадаад харилцааны хүрээ 

Түүх болон соёлын тухай 7 үндсэн мэдээлэл – 20-р зуун ба одоо үе, алдартай хүмүүс, 

соёл урлаг.  

Чех хэлний болон Чех улсын тухай шалгалтыг хэн өгөх шаардлагагүй болохыг эндээс. 

https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Modelova_varianta_zkousky_z_ceskeho_jazyka.pdf
https://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/?p=interaktivni-modelovy-test-z-ceskych-realii&hl=cs_CZ
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/obcanstvi#kdo-potrebuje-zkousku

