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Funkcje języka i mówieniea

� Które funkcje są najbardziej wyrażne w 
następujących tekstach?









Języki świata: pytania dnia
� Ile języków jest na świecie? Dla czego jest trudno 

ich policzyć? Czy liczba języków maleje lub 
rośnie? 

� Jak można odróźnić język a dialekt?
� Gdzie na świecie jest największa ilość języków? 

Które są największe języky? 
� Jak językoznawcy klasyfikują języki?
� Jakie rodziny językowe są znane? Co znaczy 

pokrewieństwo języków? Czy wszystkie języki 
mają krewne?

� Gdzie można się dowiedzieć więcej o językach?



Ile języków jest na świecie?
Ethnologue (www.ethnologue.org)

� 2014 r. = 7106 języków

� 2009 r = 6906, 
1996 r = 6703 ...

� a w roku 2050? 





Czy to wszystkie języki? 

Lub dialekty / gwary?

http://www.verbix.com/maps/where-do-they-speak/



K. Juszczyk, http://www.slideshare.net/Linguist/2-jzyk-i-jzyki-wiata-
2ronorodno?next_slideshow=1



Gdzie na świecie jest najwięcej języków?

http://languagesindanger.eu





Duże i małe języki

http://www.swarthmore.edu/SocSci/lang
hotspots/globaltrends.html



K. Juszczyk, http://www.slideshare.net/Linguist/1-jzyk-i-jzyki-wiata-1policzenie



Największe 

języki 

świata
porównaj:
https://en.wikipedia.o
rg/wiki/List_of_langua
ges_by_number_of_
native_speakers
oraz
https://en.wikipedia.o
rg/wiki/List_of_langua
ges_by_total_number
_of_speakers

(https://www.washing
tonpost.com/news/w
orldviews/wp/2015/0
4/23/the-worlds-
languages-in-7-
maps-and-charts/)



http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
więcej źródeł o językach zagrożonych zob. tu: 
http://languagesindanger.eu/what-can-be-done/be-informed/



Klasyfikacje języków
� Klasyfikacje socjolingwistyczne, np.

�według liczby mówców
�według statusu w danym kraju
�według stanu zagrożenia
(zob. np. Ethnologue)

� Klasyfikacje geograficzne
� Klasyfikacja genetyczna (rodziny językowe)
� Klasyfikacje typologiczne (typy strukturalne, 

np. języki fleksyjne)



Klasyfikacja genetyczna: podział
Majewicz 1989 Ruhlen 1987
fyla językowa phylum
gałąź językowa stock
rodzina językowa family
grupa językowa
język language
zespół dialektów
dialekt dialect
gwara (poddialekt)

+ makrofyla/subfyla, makrogałąź/ podgałąź, makrorodzina
/ podrodzina itp.



Przykład
fyla = gałąź = rodzina języki indoeuropejskie

podrodzina języki słowiańskie

grupa językowa języki 
zachodniosłowiańskie

podgrupa językowa języki lechickie 

język polski

dialekt wielkopolski



Uwaga!
"Linguists are, however, less consistent in their 
use of categorical names than are biologists; 
certain terms, especially family and phylum, are 
frequently used ambiguously. Thus, in addition 
to its proper categorical meaning (a group of 
related languages), family is often used 
synonymously with the generic terms "group", 
"node", and "unit"" (Ruhlen 1987)



� Terminologia w „Kognitywne podstawy języka i 
językoznawstwa” (2001):
typ – szczep – rodzina – gał ąź – grupa –
podgrupa
(więc gałąź jest mniejszy od rodziny)

� Wikipedia, hasło „języki słowiańskie”
j. bałtosłowiańskie = podrodzina 
j. słowiańskie = grupa 
j. zachodniosłowiańskie = zespół językowy
j. lechickie = grupa 



Języki świata: rodziny językowe



14 dużych rodzin języków (liczba 
języków) – gdzie mówione?
� Afroazjatycka(250)
� Ałtajska (70)
� Austroazjatycka (100-150) 
� Austronezyjska (500)
� Chińsko-tybetańska (>300)
� Drawidyjska (24)
� Indoeuropejska (>132)
� Kaukaska (37)
� Khoisan (32)
� Niger-kongijska i nilo-saharyjskie (1000)
� Papuaska (740)
� Uralska (28)                     oraz: j. australijskie (> 200)



1. Indoeuropejska



Grupy jęzków europejskich

Luczyński & Maćkiewicz  2002


