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ILE JĘZYKÓW JEST NA ŚWIECIE? 
GDZIE MOŻNA SIĘ O TYM (I O NICH) DOWIEDZIEĆ?

Na świecie jest około ______ języków.
Duża część jest zagrożona wymarciem.

Katalogi języków:
• https://www.ethnologue.com/

• Alfred Majewicz. 1989. 
Języki świata i ich klasyfikowanie. 
Warszawa 1989.

https://www.ethnologue.com/


GDZIE NA ŚWIECIE JEST NAJWIĘCEJ JĘZYKÓW?



JAK MOŻNA GRUPOWAĆ (KLASYFIKOWAĆ) 
JĘZYKI ŚWIATA?  

Klasyfikacje socjolingwistyczne, np.

według liczby mówców

według statusu w danym kraju

według stanu zagrożenia

Klasyfikacje geograficzne, np. języki europejskie

Klasyfikacja genetyczna (rodziny językowe, np. j. indoeuropejskie)

Klasyfikacje typologiczne (typy strukturalne, np. języki fleksyjne)



JĘZYKI 

ŚWIATA:

RODZINY 

JĘZYKOWE

GDZIE JEST

POMYŁKA?



JĘZYKI 
AUSTRO-
AZJACKIE





JĘZYKI INDO-
EUROPEJSKIE



DUŻE RODZINY JĘZYKÓW (LICZBA JĘZYKÓW) – GDZIE 
MÓWIONE? PRZYKŁAD JĘZYKA?
Europa i Azja Afryka

Indoeuropejska (>132) Afroazjatycka (250)

Uralska (28) Nilo-saharyjska (200)

Ałtajska (turecka i mongolska) (70) Niger-kongijska (1500)

Kaukaska (37) Khoisan (32)

Azja południowa i wschodnia Papua NG i Australia

Austroazjatycka (100-150) Papuaska (740)

Austronezyjska (500) języki australijskie (> 200)

Chińsko-tybetańska (>300)

Drawidyjska (24)



KTÓRE JĘZYKI NIE MAJĄ KREWNYCH?

Języki izolowane (nie wiemy o krewnych)

•baskijski

•buruszaski

•koreański

•ainu

•? japoński 

Języki, które są dzisiaj jedynym przedstawicielem rodziny

•ketyjski (Ket)



August Schleicher

NA CZYM POLEGA POKREWIEŃSTWO I JAK 
MOŻNA GO POKAZAĆ?



TYPOLOGIA JĘZYKOWA: 3 ZNACZENIA

❖ „a typology” - Klasyfikacja (języków)

❖ „typological generalization” - Uogólnienie, regularność w 

strukturach językowych

❖ „functional-typological approach” – Kierunek w lingwistyce



KLASYFIKACJA WEDŁUG 1 KRYTERIUM, 
PRZYKŁAD: JĘZYKI TONALNE



TYPOLOGIA MORFOLOGICZNA: HISTORIA, 
PODEJŚCIA

19 w. Wilhelm von Humboldt; Friedrich Schlegel; August 

Wilhelm Schlegel

20 w. Edward Sapir, Joseph Greenberg; Vladimír Skaliča

Klasyfikacja języków / abstrakcyjnych typów

Klasy ograniczone / parametry, skali



TYPOLOGIA (KLASYFIKACJA) JĘZYKÓW W 19 W. 
SCHLEGEL, HUMBOLDT

a) języki „bez gramatyki“ -> izolujące (chiński)

b) języki aglutynacyjne (turecki)

c) języki fleksyjne

(c‘) syntetyczne (łacina, grecka)

(c‘‘) analityczne (francuski) 

d) języki inkorporacyjne, inkorporujące (dodał Humboldt)



KLASYFIKACJA WEDŁUG MAJEWICZA (1989:203) 

I. Typ izolujący

II. Typ inflektywny
a. podtyp aglutynacyjny

b. podtyp fleksyjny

 c. podtyp alternujący (alternacyjny)

III. Typ polisyntetyczny



TYPOLOGIA MORFOLOGICZNA: SKALI
(PAYNE PO SAPIR, GREENBERG)



KATEGORIE GRAMATYCZNE: DEFINICJA

"Kategorie gramatyczne to […] pewne pojęcia, a ściślej 

przeciwstawienia pojęciowe, które w danym języku 

wyrażane są w sposób regularny (tzn. za pomocą 

określonych form gramatycznych) oraz konieczny (tzn. 

mówiący zobowiązani są do przekazania określony wartości 

danej kategorii)." (Grzegorczykowa, s. 455)



KATEGORIE GRAMATYCZNE: FUNKCJE 
(ZOB. GRZEGORCZYKOWA)

funkcja semantyczna: kategorie odsyłają do pewnych 

zjawisk w zewnętrznej rzeczywistości

np. czas

funkcja syntaktyczna: kategorie sygnalizują jedynie 

pewne relacje składniowe

np. rodzaj przy przymiotniku



KATEGORIE MORFOLOGICZNE

kategorie fleksyjne: kategoria stanowi podstawę tworzenia 

form gramatycznych leksemu

np. liczba przy rzeczowniku, rodzaj przy przymiotniku

kategorie klasyfikujące: leksem nie odmienia się przez 

daną kategorię, kategoria charakteryzuje leksemy pewnej 

klasy jako całości

np. rodzaj przy rzeczowniku, aspekt przy czasowniku



WYKŁADNIKI 
FORMALNE 
KATEGORII
MAJEWICZ 1989

pozycja wyrazu  w stosunku do innych wyrazów, 

wyrazy posiłkowe,

intonacja,

reduplikacja,

afiksacja

 prefiksacja

 infiksacja

 sufiksacja

 konfiksacja

złożenia

iloczas

zmiany tonu

akcent

modyfikacja osnowy



DANE Z ĆWICZENIA 2.8 MODERN HEBREW



WYBRANE KATEGORIE

Liczba (6 i 7 zajęcia)

Rodzaj (7 zajęcie)

Osoba (8 zajęcie)

Czas

Tryb



M. HASPELMATH IN HTTP://WALS.INFO/CHAPTER/34

speaker > addressee > 3rd person > kinship terms > 

other humans > “higher” animals > “lower” animals > 

discrete inanimates > nondiscrete inanimates

The implicational hierarchy in (1) is part of a larger animacy hierarchy that

governs the likelihood of number marking:

Hierarchy for plural marking on nouns:

(1) kinship terms > other humans > “higher” animals > “lower” 

animals > discrete inanimates > nondiscrete inanimates

http://wals.info/chapter/34


TYPOLOGIA 
SKŁADNIOWA: 
SZYK W ZDANIACH 
PRZECHODNICH

JAKIE TENDENCJE
W JĘZYKACH
ŚWIATA?

podstawowy 

szyk zdania

przykłady języków liczba 

języków

SOV turecki, saliba 565

SVO francuski, 

lelemi

488

VSO walijski, 

maoryski

95

VOS malgaski, tsotsil 25

OVS hixkaryana 11

OSV nadëb 4

brak dominującego 

szyku
węgierski, nunggubuyu 189

razem 1377



SZYK W RÓŻNYCH KONSTRUKCJACH PODRZĘDNYCH 



http://wals.info

/feature/85A#

2/14.9/152.8

http://wals.info/feature

/83A#2/18.0/152.8

http://wals.info/feature/85A#2/14.9/152.8
http://wals.info/feature/83A#2/18.0/152.8


TYPOLOGIA SKŁADNIOWA: STOSUNKI 
„FUNDAMENTALNE”

Jakie są (3), jak definowane?

Jak są wyróżnione (wykładniki formalne)?

Jakie są najważniejsze systemy? Co ich cechuje?

Co znaczy „split ergativity”?



NAJWAŻNIEJSZE SYSTEMY

System nominatywno-akuzatywny System ergatywno-absolutywny

(Polski, Huallaga Quechua) (Yup’ik)



TYPOLOGIA SEMANTYCZNA

Nazwy barw

Nazwy / systemy liczebników


