
DZIEŃ JĘZYKÓW 

OBCYCH





CIEKAWOSTKI 

JĘZYKOWE

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.



ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

Każdy język ma swój stół z powyłamywanymi nogami. Oto garść

trudnych do wypowiedzenia zdań. Spróbuj je przeczytać:



Język francuski

 Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. 

 Didon dîna, dit-on, du dos d’un dodu dindon, don dû d’un don, à qui Didon dit: 
Donne, donc, don, du dos d’un dindon dodu.

 La sole a salé son lit mais la mer a lavé le lit que la sole a salé et la sole rissole dans la 
casserole.

 Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. 

 Si ces six cent six sangsues sont sans sucer son sang, ces six cent six sangsues sont sans 
succès.

 J’ai vu six sots suçant six cent six saucisses, six en sauce et six cents sans sauce. 



Język angielski

 Nine nice night nurses nursing nicely. 

 Thieves seize skis.

 Friendly Frank flips fine flapjacks. 

 We surely shall see the sun shine soon.

 She sells sea shells on the sea shore. 

 Fat frogs flying past fast. 



Język niemiecki

 Ein Wicht wischt tüchtig den Tisch. 

 Klitzekleine Kinder können keine kleinen Kirschkerne knacken. 

 Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 

 Ein Kaplan klebt Papp-Plakate.

 �Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit weißen Borsten.





WYRAZY POCHODZENIA OBCEGO

Wpływ jednego języka na drugi jest faktem. Mnóstwo śladów

oddziaływania języków europejskich odnajdujemy także 

w polszczyźnie. Ale czy wiemy, skąd pochodzą dane słowa? Czasami

odpowiedź bywa zaskakująca.



Z jakiego języka pochodzi słowo:

ABONENT angielski francuski niemiecki

ALLEGRO francuski rumuński włoski

BANK angielski francuski włoski

FIRANKA angielski francuski niemiecki

HEJNAŁ bułgarski rumuński węgierski 

KARNAWAŁ angielski francuski włoski

MAKIJAŻ angielski francuski niemiecki

ŻAK czeski francuski niemiecki ?



Odpowiedzi:

ABONENT  - niemiecki ALLEGRO – włoski

BANK - francuski FIRANKA – niemiecki

HEJNAŁ - węgierski KARNAWAŁ – włoski

MAKIJAŻ - francuski ŻAK - czeski





Przysłowia w różnych językach

Przysłowia są mądrością narodów. Niekiedy ich odpowiedniki   

w innych językach są zbliżone, innym razem całkiem inne. Podczas

gdy my idziemy gęsiego, Francuzi maszerują à la file indienne, czyli po

indiańsku. 



Potrafisz podać polską wersję? Wcale nie jest to tak 

łatwe, jak mogłoby się wydawać.

1. The end justifies the means. (wersja angielska) / La fin justifie les moyens. (wersja francuska) /  
Der Zweck heiligt die Mittel. (wersja niemiecka)

2. Who cometh late lodgeth ill. / Qui arrive tard, mal loge. / Wer zu spät kommt, hat das
Nachsehen.

3. A healthy mind in a healthy body. / Âme saine dans un corps sain. / Gesunder Sinn in 
gesundem Leib. 

4.Time is the best healer. / Le temps est le meilleur médecin. / Die Zeit ist der beste Arzt.

5. There is no place like home. / On n’est bien que chez soi. / Ost und West, daheim am best.



Odpowiedzi:

1. Cel uświęca środki.

2. Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.

3. W zdrowym ciele zdrowy duch.

4. Czas jest najlepszym lekarzem.

5. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.



Panie Janie w trzech wersjach językowych

Każdy z nas doskonale zna piosenkę „Panie Janie”. Ale czy w innych 

wersjach językowych również? Proponuję naukę tej popularnej 

piosenki-kanonu w wersjach: francuskiej, angielskiej i niemieckiej. 

Ponieważ melodia ta jest bardzo znana, nauka przychodzi szybko,       

a słowa łatwo zapamiętać. 





WERSJA 

FRANCUSKA

Frère Jacques, frère Jacques, 
Dormez-vous, dormez-vous. 
Sonnez les matines, sonnez les 
matines, Ding, ding, dong, ding, 
ding, dong.

WERSJA 

ANGIELSKA
Are you sleeping, are you sleeping, 

Brother John, brother John?

Morning bells are ringing, morning

bells are ringing. Ding ding dong, 

ding ding dong

WERSJA 

NIEMIECKA

Bruder Jacob, Bruder Jacob, 

Schläfst du noch? Schläfst du

noch? Hörst du nicht die Glocken? 

Hörst du nicht die Glocken? Ding, 

dang, dong. Ding, dang, dong. 



QUIZ O JĘZYKACH OBCYCH

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę o językach obcych, zapraszam na stronę 

joinmyquiz.com. Wpisz kod:  29751692     

Podaj swoje imię i dołącz do gry. Quiz będzie aktywny do 6 lutego.



Dziękuję!


