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Europejski Dzień Języków

● Święto zostało ustanowione z inicjatywy Rady 
Europy.

● Ma status międzynarodowy.

● Jest obchodzony corocznie 26 września.
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Cele
● propagowanie nauki języków obcych

● propagowanie różnorodności językowej Europy

● ukazanie różnorodności kulturowej krajów 
europejskich

● ukazanie znaczenia nauki języków obcych
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Ciekawostki
● W Europie funkcjonuje około 225 rodzimych  języków, 
co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich 
języków świata.

● Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak 
powiązani są członkowie rodziny. Większość języków 
europejskich należy do wielkiej rodziny 
indoeuropejskiej.
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Ciekawostki
● Większość języków Europy podzielić można na trzy 
rodziny: języki germańskie, romańskie i 
słowiańskie.

● Większość języków europejskich opiera się na 
alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie 
opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański 
i gruziński posiadają własny alfabet.
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Język łaciński
● Był to „język wspólny” dla większości Europejczyków

● Rozpowszechnienie łaciny w świecie starożytnym 
związane było z podbojami Cesarstwa Rzymskiego

● We wczesnym średniowieczu łacina podzieliła się na 
dwie warstwy: łacinę mówioną (ludową) i łacinę 
pisaną (literacką, klasyczną).
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Język grecki
● Był, obok łaciny, kolejnym „językiem wspólnym” w 
Europie.

● Został przyjęty jako język terminologii naukowej.

● Miał największe znaczenie w basenie Morza 
Śródziemnego.
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Język francuski
● Należy do grupy języków romańskich.

● W 1830 roku francuski został przyjęty jako język 
urzędowy w Belgii. 

● W czasie rewolucji francuskiej 75% obywateli 
francuskich nie mówiło po francusku jako języku 
ojczystym. 
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Język hiszpański
● Należy do grupy języków romańskich.

● Pod względem liczby użytkowników hiszpański jest 
drugim najczęściej używanym językiem na świecie z 
332 milionami użytkowników.

● Pierwszym dziełem literackim w całości napisanym w 
języku hiszpańskim był El Cantar del Mio Cid, 
anonimowy wiersz z XII wieku.
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Język włoski
● Należy do grupy języków romańskich.

● Alfabet włoski ma tylko 21 liter. Litery: j, k, w, x, y są 
wykluczone, chociaż pojawiają się w zapożyczeniach, takich 
jak „dżinsy”, „whisky” i „taxi”. Litera (x) stała się 
powszechna w standardowym języku włoskim z przedrostkiem 
„extra”,

● Boska komedia (Divina Commedia) jest bardzo ważnym dziełem 
literackim, ponieważ była to pierwsza książka napisana po 
włosku. 



  

Europejski Dzień Języków

Język niemiecki
● Należy do grupy języków germańskich

● Niemiecki jest jedynym językiem na świecie, w którym 
wszystkie rzeczowniki są pisane wielką literą.

● Jakob i Wilhelm Grimm, popularnie nazywani braćmi Grimm, 
nie tylko zbierali bajki, ale także badali język niemiecki 
i położyli podwaliny pod współczesne studia nad literaturą 
niemiecką.
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Język rosyjski
● Należy do grupy języków słowiańskich

● Rosyjski jest jednym z sześciu języków urzędowych ONZ i 
jest językiem ojczystym 142 milionów obywateli Federacji 
Rosyjskiej, największego kraju świata. Jest to najbardziej 
rozpowszechniony geograficznie język Eurazji i najczęściej 
używany język słowiański.

● Oprócz języka rosyjskiego w Rosji istnieje 160 grup 
etnicznych posługujących się około 100 różnymi językami.
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Język ukraiński
● Należy do grupy języków słowiańskich

● Ukraiński stał się oficjalnym językiem państwowym Ukrainy w 
1989 roku.

● Jedna z najsłynniejszych piosenek bożonarodzeniowych 
„Schedrik” (pieśń ludowa napisana przez ukraińskiego 
kompozytora Mykołę Leontowicza) znana jest reszcie świata 
jako „Carol of the Bells” lub „Ring Christmas Bells”.
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Język polski
● Należy do grupy języków słowiańskich.

● Język polski jest często uważany za język trudny do 
nauczenia.

● Język polski wyróżnia się na tle innych języków słowiańskich 
tym, że bazuje na zmodyfikowanym alfabecie łacińskim, a nie 
na cyrylicy. Jego standardem pisanym jest alfabet polski, 
który posiada 9 dodatków do liter podstawowego pisma 
łacińskiego: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż dzięki zastosowaniu 
znaków diakrytycznych.



  

Europejski Dzień Języków

Język angielski
● Jest współczesnym  „językiem wspólnym”

● Według Oxford English Dictionary, język angielski 
prawdopodobnie zawiera najwięcej słów ze wszystkich 
języków, a szacunkowa liczba słów waha się od jednego do 
dwóch milionów.

● Przed rokiem 1000 słowo „ona” nie istniało w języku 
angielskim. Pojedynczym odniesieniem żeńskim było słowo 
„heo”, które również było liczbą mnogą dla wszystkich płci.
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Uczmy się języków!
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