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Europejski Dzień   
 Języków Obcych   

   26 września 

European Day
of Languages

CIEKAWOSTKI
JĘZYKOWE 

Sukces pierwszej edycji w 2001 roku
zachęcił Radę Europy do ustanowienia 
26 września Europejskim Dniem Języków,
który od tej pory obchodzony  jest 
corocznie. Podstawowe cele
Europejskiego Dnia Języków to ukazanie
opinii publicznej znaczenia uczenia się i
nauczania  języków obcych.

Na świecie istnieje
6-7 tysięcy
języków. Około
2400 zagrożonych
jest wyginięciem.
Językiem chińskim
posługuje się
najwięcej osób na
świecie – około
miliard ludzi.
Językiem hindi
mówi 400 milionów
ludzi, 350 milionów
- hiszpańskim, a
320 milionów –
angielskim.

Na kontynencie
europejskim mówi
się 150 językami.
Najwięcej języków
funkcjonuje w Azji,
Ameryce Płd. i
Afryce. W Afryce
naukowcy
wyróżniają ok.
1500 języków.
Najczęściej
tłumaczoną na inne
języki książką jest
Biblia. Dotychczas
została
przetłumaczona

na 500 języków.
Inne najczęściej
tłumaczone książki
to Pinokio i Mały
Książę. W 1960 r.
holenderski
matematyk Hans
Freudenthal
opracował język
przeznaczony do
nawiązania
łączności z
hipotetycznymi
cywilizacjami
pozaziemskimi. 
                 Doxi

Na jednej z Wysp
Kanaryjskich -
Gomerze –
funkcjonuje język
Silbo. Składa się
wyłącznie z
gwizdów i służy do
porozumiewania się
na dużych
odległościach. W
języku francuskim
dźwięk „O” można
wymówić na 13
sposobów. Za
najbardziej
wielojęzyczne

miasto uznaje się
Manchester w
Wielkiej Brytanii.
Według badań
Uniwersytetu w
Manchesterze na
terenie tego miasta
można usłyszeć
nawet 200
języków. Kraj
Basków ma swój
własny język –
język baskijski,
jeden z
najtrudniejszych
języków świata. KN
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Najtrudniejsze języki świata
to: chiński, japoński, arabski,
fiński, węgierski i polski.

JĘZYKI
GERMAŃSKIE

JĘZYKI
SŁOWIAŃSKIE

JĘZYKI
ROMAŃSKIE

“Kto nie zna
języków
obcych, 
nie wie nic o
własnym.” –
Johann
Wolfgang von
Goethe

Większość
języków Europy
podzielić można
na trzy rodziny:
języki
germańskie,
romańskie i
słowiańskie.
Rodzina
języków
germańskich

obejmuje
między innymi
języki duński,
norweski,
szwedzki,
islandzki,
niemiecki,
niderlandzki,
angielski i
jidysz.

Rodzina
języków
romańskich
obejmuje
między innymi
język włoski,
francuski,
hiszpański,
portugalski i
rumuński,

a słowiańskich
obejmuje m.in.i
język rosyjski,
ukraiński,
białoruski,
polski, czeski,
słowacki,
słoweński,
bułgarski,
macedoński.

Dzień dobry
wjęzykach UE:
angielski:
Goodmorning; 
bułgarski:
Dobro
utro;chorwacki:
Dobro jutro;

czeski:
Dobrý den;
duński:
Godmorgen;
estoński:Tere
hommikust;
fiński: Hyvää
huomenta;

francuski:
Bonjour; grecki:
Kaliméra;
hiszpański:
Buenos días;
holenderski:
Goedemorgen;
irlandzki:

Maidin
mhaith; niemiecki:
Guten Morgen;
węgierski:
Jóreggelt
(kívánok);
rumuński: Bien
di/Bun di; 
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     Witaj we Francji !
Bienvenue en France !

Proszę —  Please
– S’il vous plâit 

Przepraszam –
Excusez moi 

Język francuski
jest językiem
urzędowym w
44 krajach.
Litera W w
języku
francuskim
występuje
jedynie w
wyrazach
obcych,
zapożyczonych.
Powiedzenie na
zdrowie
pochodzi z
Francji i języka

francuskiego,
wywodzi się z
czasów gdy
Europą targała
dżuma,
wywczas
Francuzi po
kichnięciu
zapoczątkowali
powodzenie na
zdrowie życząc
chorym zdrowia.
Często trudno
odróżnić imię
męskie od
żeńskiego.

Tak -Yes - -Oui
[łi] Nie - No -
Non [ną] Dzień
dobry - Good
morning -
Bonjour [bążur]
Cześć - Hello -
Salut [salu] Do
widzenia -
Goodbye - Au
revoir [orewłar]
Jak się masz? -
How are you?
Comment ça
va? [komą sa
wa] Dziękuję

- Thank you -
Merci [mersi]Do
zobaczenia - À
bientôt! [ abięto]
Przepraszam -
Excusez moi
[ekskjuze mła] 
Co to jest? -
Qu’est-ce que
c’est? [keske
se?] 
Milena Kwaśna,
Faustyna
Lezner z klasy
3CT

Lubię uczyć
się języków
obcych  -
J'aime 
apprendre 
des 
langues 
étrangères

Francja ma
swoją
narodową
dewizę. Brzmi
ona „Wolność,
Równość,
Braterstwo”
(Liberté,
Égalité,
Fraternité)i
pochodzi z
czasów Wielkiej
Rewolucji
Francuskiej. 

Francuzi
uwielbiają

tworzyć długie
zdania czy

przymiotniki.
Zdanie 
'Je suis 

bonne santé'
oznacza 
po prostu
'Jestem
zdrowy'.

WIEM-Je
sais Nie
WIEM-Je ne
sais pas
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DO WIDZENIA w kilku
 językach europejskich 

Mówimy  po
hiszpańsku ...

Hablamos
español

au revoir-
francuski,
arrivederci-
włoski

good bye-
angielski; Auf
Wiedersehen-
niemiecki,
adiós-
hiszpański, vai
pro caralho-
portugalski,
adio-grecki,
dovidenja-
chorwacki,
Neshledanou-
czeski, Head
aega-estoński.

Hi! My name is
Martyna, from
2PT :) we
celabrate the
European
Languages Day,
so I have
prepared a few
interesting facts
about the
countries:
English: The
word
"uncopyrightable"
is the longest
word in which

no letter is
repeated. The
shortest
sentence in
English is "I
am".
French: We will
communicate in
French in 44
countries
around the
world. French is
especially
associoted with
fashion.

Spanish:

 According
to research,
in 2030 as
much as
7.5% of the
world's
population,
or 535
million
people,
will speak

Spanish as
their mother
tongue.
Spanish is
the third
most
spoken
language on
the Internet,
after
English and
Chinese.
Martyna
Talaśka, 2PT

FUERTEVENTURA

¡Hola! Mi nombre es Martyna, de
2PT :) celabrate el Día Europeo de
las Lenguas, así que he preparado
algunos
datos interesantes sobre los
países: Inglés: La palabra "no
copiable" es la más larga palabra
en la que no se repite ninguna
letra. El más corto frase en inglés
es "Yo soy". Francés: Nos
comunicaremos en francés en 44
países de todo el mundo. El
francés es especialmente asociado
con la moda.

Привет! МенязовутМартина, из
2PT :) 
мы celabrate  День  европейских
 языков, так что я подготовил
несколько  интересные
 фактыостранах: 

Английский:  Слово
"uncopyrightable" является
 самым  длинным  слово,
вкотором  ни  одна  буква  не
 повторяется. Самый  короткий 
предложение  на  английском
 языке  является "Я". 

Hallo! Mein Name ist Martyna, von 2PT :) Wir feiern
den Europäischen Tag der Sprachen, deshalb habe
ich ein paar interessante Fakten über die Länder
vorbereitet: Englisch: Das Wort "uncopyrightable" ist
das längste Wort, in dem kein Buchstabe wiederholt
wird. Der kürzeste Satz auf Englisch ist "I am".
Französisch: Wir werden in 44 Ländern auf der
ganzen Welt auf Französisch kommunizieren.
Französisch wird besonders mit Mode assoziiert.
********************************
Salut! Je m’appelle Martyna, de 2PT :) nous celabrate
le journée européenne des langues, j’ai donc préparé
quelques faits intéressants sur les pays:
Anglais: Le mot « incopyrightable » est le plus long
mot dans lequel aucune lettre n’est répétée. Le plus
court phrase en anglais est « Je suis ». Français:
Nous communiquerons en Français en 44 pays du
monde entier. Français est particulièrement associé à
la mode.
                                                                Martyna
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    THE CZECH     
        REPUBLIC

IN PRAGUE, czyli
coś o Czechach

über
Deutschland
podróż przez

Niemcy 

Wszystkie
rzeczowniki w
niemieckim
piszemy dużą
literą.
Na całym
świecie w
języku
niemieckim
mówi około 128
mln ludzi.

The highest
point of
elevation in the
Czech
Republic is
Sněžka, a
mountain peak
with a height of
1603 metres 
The Giant
Mountains,
where Sněžka
is located,
form the
Czech-Polish
border,
dividing the 

Czech
Republic and
Silesia.
Prague is the
fifth most
visited city in
Europe after
London, Paris,
Istanbul
and Rome. 
The official
language is
Czech. 

About 10 mln
people live
here. In Prague
there is a castle
from the
9thc,preserved
medieval Old
Town and a
statue of
Charles Bridge.
The Czech
Republic has
the largest
network of
marked trails in
the world. The

first sugar
cubes were
made in 1841 in
Czech. The
Czech Republic
is a country
located in
Central Europe,
known for its
art, music
and literature.
Natalia Bieszke,
2 PT

It borders on
Germany,
Poland,
Slovakia and
Austria.
10.Drinking in
public places
is not
prohibited in
the Czech
Republic. 
  Natalia
Bieszke, 2PT

Najdłuższe słowo w języku niemieckim
to "Rindfleischetikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz ” - (63 litery) słowo
oznaczające ustawę w spr. wołowiny.

Język niemiecki
w Szwajcarii i
Lichtensteinie
charakteryzuje
użycie  w
pisowni 
"ss" zamiast ß.
Najpopular-
niejszym
nazwiskiem w
Niemczech
jest Müller, jak
w Polsce
Nowak
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Patrycja Płotka i Oliwia
Fryś z klasy 3C o Grecji 

Wszystkie włoskie słowa kończą się samogłoską: i, a,
e, o, u.  Dla Włochów pechową liczbą jest 17, zaś 13
uważa się za szczęśliwą liczbę. W języku włoskim nie
występują litery: K, Y, W, X, J. 4. We Włoszech
wynaleziono m.in. termometr, telefon, baterie, lody,
wodę kolońską, okulary. Statystyczny Włoch spożywa
rocznie nawet 25 kg makaronu. Najdłuższe włoskie
słowo precipitevolissimevolménte oznacza „na łeb,  na
szyję”. Każda wioska i miasto mają swojego
świętego.Włochy to największy producent wina na
świecie. Ponad połowa Włochów w wieku 18-34 lat
mieszka z rodzicami, nawet do 40 roku życia. We
Włoszech jest najniższy współczynnik urodzeń w całej
Europie. Pizza pierwotnie była daniem dla
biedaków. Średnia długość życia we Włoszech wynosi
prawie 80 lat. 0% światowego dziedzictwa znajduje
się we Włoszech.Ciao! Cześć! Buon giorno! Dzień
dobry! Buon giorno! Dzień dobry! Buona sera!
Dobry wieczór! Buona notte! Dobranoc! Ciao! Cześć!
(nieformalnie) Arrivederci! Do widzenia!
(formalnie) Sono polacca/polacco. – Jestem
Polką/Polakiem.  Agata Malinowska, 3CT

CIAO ITALIA !!!
More than half of Italians aged 18-34 live with their
parents. Pizza was originally a dish for the poor.
The unlucky number for Italians is 17. There are
about 300 types of pasta in Italy. Italians have an
average life expectancy of 82 years. Italians eat
dinner for up to several hours. Showing the index
finger and little finger at the same time is the biggest
offense for an Italian. The inhabitants of Emilia-
Romagna, instead of sitting down to Christmas Eve,
make tortellini.
Kacper Mierzejewski i Patryk Andrzejewski z 3CT

Język grecki należy do rodziny języków
indoeuropejskich. Język Grecki jest jednym z
oficjalnych języków Unii Europejskiej. Język Grecki
ma 24 litery. Mówi nim około 13 milionów ludzi na
świecie. W starożytności pisano tylko wielkimi literami
a pisanie małymi literami pojawiło się dopiero ok. IX
wieku. PAPIER TOALETOWY- bez obawy, nie chodzi
o to, że w Grecji go nie używają… Problem w tym, że
w Grecji nie wrzuca się go do klozetu, a do
specjalnych koszy. TAJEMNICZE SŁOWO MALAKA
to z pewnością jedno z najczęściej używanych przez
Greków słów. Usłyszycie je wszędzie! Co oznacza?
Po prostu: "dupku". Tak najczęściej zwraca się do
siebie młode pokolenie, szczególnie mężczyzn. 
Zwrot ten na dobre wszedł do codziennych, zupełnie
przyjacielskich dialogów.

Portuguese is world's 5th largest language in terms of
numbers of speakers because of expansion in 15th
and 16th century in Africa, Asia and America. It's very
popular in Brazil. To do it people add -inho or - inha
on the of adjective. For example instead of word "fofo"
(which means "cute") you can say "fofinho". Because
of Arabic expansion in Portugal in 8th century there
are some Portuguese words that comes from Arabic
language like "azulejo" which means "tile". In 1999
Portuguese Language Orthographic Agrrement was
created to reduce the differences between the use of
language in different parts of world. Portuguese the
longest word is
pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.  

Gracjan 3CT
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                           "Eviva España"
               (alternatively "Y Viva España")

ZWROTY
No tengo idea – Nie mam pojęcia.
No entiendo – Nie rozumiem.
¡No me digas! – Nie mów!/Nie gadaj!
Claro/Claro, que si – Oczywiście/Oczywiście, że tak.
¡Dejalo! – Daj spokój! 
Como siempre – Jak zwykle.
¡Espera! – Zaczekaj! 
¡Nunca mas! – Nigdy więcej! ¡Fuera! – Wyjdź! 
Es una buena idea – To dobry pomysł.

Nazwa Hiszpania wywodzi się od słowa Ispania, co oznacza: ziemia królików. Język hiszpański wymieniany jest
w pierwszej piątce najczęściej używanych języków na świecie. Za najpopularniejszy sport w Hiszpanii uznaje
się piłkę nożną i… walkę byków (corrida). Hiszpanie to ludzie o bardzo wielkim sercu, bowiem właśnie w tym
kraju wykonuje się najwięcej transplantacji w całej Europie. Kraj ten jest 1,6 razy większy od Polski. Kraj ten
zamieszkuje około 45 000 Polaków. Jest tu zwyczaj, że kobieta szukająca męża, co roku – 15 maja udaje się
do madryckiej kaplicy, gdzie nakłuwa palec szpilką, a następnie umieszcza palec w specjalnym naczyniu. Ma to
pomóc kobiecie w wyjściu za mąż. W Hiszpanii wierzy się, że zjedzenie w sylwestrową noc dokładnie 12
winogron ma przynieść szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku, a zaniechanie tego grozi
nieszczęściem. Hiszpania ma najniższą gęstość zaludnienia w Europie Zachodniej
Tłumaczenie na Angielski
The name Spain is derived from the word Ispania, which means: the land of rabbits. Spanish is listed in the top
five most spoken languages in the world. The most popular sport in Spain is football and... bull fight (corrida).
Spaniards are people with a very big heart, because it is in this country that the most transplants are performed
in europe. The country is 1.6 times the size of Poland. The country is home to about 45,000 Poles. There is a
custom here that a woman looking for a husband, every year – May 15, goes to the Madrid chapel, where she
her finger with a pin, and then specially finger in a special vessel. She has to hand the woman in getting
married. In Spain, it is believed that eating exactly 12 grapes on New Year's Eve is lucky and successful in the
coming year, and failure to do so risks misfortune. Spain has the lowest population density in Western Europe 
                                                       .Roksana Tomczewska, Paulina Jagłowska 3CT

BARCELONABARCELONA

MALTA
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FOTOFRLACJE 
Piotra, Martyny i Kingi 
z klasy 3CT 
Z PODRÓŻY 
PO EUROPIE
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ITALIAN FOOD

NORWEGIA

LONDYN

STONEHENGE

MALTA
VENICE ITALY

MALTACAMDEMN TOWN, LONDYN
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BARCELONA

TENERYFA

TENERYFA

WYSPY KANARYJSKIE PLAŻAAMSTERDAM

FUERTEVENTURA, HISZPANIA

LONDYNTENERYFA
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