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Czy wiedzieliście, że wszystkich języków na świecie jest około 7 tysięcy? 
Ich liczba jednak stale maleje i dzisiaj zagrożonych całkowitym wyginięciem 
jest aż około 2400 z nich. 

Poznajcie ciekawostki dotyczące różnych języków świata: 

1. Najwięcej osób na świecie posługuje się językiem chińskim – około miliard 
ludzi. Językiem hindi mówi 400 milionów ludzi, językiem hiszpańskim 350 
milionów, a angielskim 320 milionów ludzi 

2. Co najmniej połowa ludzi na świecie to osoby dwujęzyczne lub 
wielojęzyczne. 

3. Język chiński zawiera około 50 tysięcy znaków. Aby czytać i rozumieć 
teksty w gazetach, wystarczy jednak poznać około 2 tysięcy znaków. 

4. W Republice Południowej Afryki jest aż 11 języków urzędowych: afrikaans, 
angielski, xhosa, ndebele, pedi, soto, suazi, tsonga, tswana, venda, zulu. 

5. Stany Zjednoczone nie posiadają oficjalnie żadnego języka urzędowego. 

6. W popularnej powieści „Władca pierścieni” wspomina się aż o 12 językach. 
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7. Najczęściej tłumaczoną na inne języki książką jest Biblia. Zgodnie z danymi 
podawanymi przez portal: www.wycliffe.org, na dzień dzisiejszy została 
przetłumaczona w pełni na 500 języków, w 1300 językach dostępny jest 
Nowy Testament i fragmenty Starego Testamentu. 

8. Drugą najczęściej tłumaczoną książką są “Pinokio” Carlo Collodiego. 
Książkę przetłumaczono na ok. 240 języków. 

9. W Watykanie znajdują się bankomaty wyświetlające komunikaty między 
innymi w języku łacińskim. 

10. W samej tylko Afryce istnieje aż 2200 różnych języków. 

11. W języku francuski samogłoskę „o” można wymówić na trzynaście 
różnych sposobów. 

12. Z powodu masowego w ostatnim czasie napływu imigrantów oraz 
uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. Ponoć tylko w 
samym Londynie można usłyszeć ludzi mówiących w około 300 językach. 

13. Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. 
Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy. Własny alfabet 
posiadają takie języki jak grecki, ormiański, gruziński i jidysz. 

14. Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, 
norweski, szwedzki, islandzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz. 

15. Do przykładów języków romańskich należą język włoski, francuski, 
hiszpański, portugalski oraz rumuński. 

16. Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, 
ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, 
macedoński i bułgarski. 

17. Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych 
języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z 
innymi ludźmi i kulturami. 

18.  Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, 
poszczególni użytkownicy  danego języka zwykle jednak znają i stosują 
tylko małą jego część. 

 


