
WARTO WIEDZIEĆ… 

W tej zakładce chcemy zamieszczać różne ciekawostki związane z książką, pismem, 

językiem itp. Będziemy także zamieszczać informacje dotyczące serii wydawniczych i 

nowości książkowych z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży. 

Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie: 

 

 

1. ILE JEST JĘZYKÓW NA ŚWIECIE? 

 

 

 

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Podaje się różne liczby, czasem 

bardzo rozbieżne. Problem z policzeniem języków polega na ustaleniu, czym jest 

„język”. Przyjmuje się, że na świecie używanych jest około 6–7 tysięcy języków. 

Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia natomiast brak jednoznacznego stanowiska 

wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych kodów komunikacyjnych jako 

odrębnych języków bądź dialektów, dlatego tylko 3 tysiące uznane zostały za języki 

oficjalne.  

Z badań Ulricha Ammona z uniwersytetu w Dusseldorfie, przytoczonych przez 

tygodnik Newsweek, wynika, że 2/3 światowej populacji posługuje się zaledwie 12 

językami. Najwięcej, bo aż 1,39 mld deklaruje, że ich językiem ojczystym jest 

chiński. 588 mln ludzi za swój język ojczysty uważa hindi. Trzecie miejsce 

przypadło językowi angielskiemu – to język ojczysty 527 mln ludzi, posługują się 

nim obywatele aż 101 państw. Język, którego ludzie na całym świecie najczęściej 

uczą się jako obcego to także angielski (1,5 miliarda osób!).  

Wniosek nasuwa się sam – Warto uczyć się języków obcych, a już z pewnością  

języka angielskiego! 



2. ILE SŁÓW ZNA PRZECIĘTNY POLAK? 

 

Uczenie się języków obcych jest obecnie zjawiskiem powszechnym jak najbardziej 

pozytywnym. Nie możemy jednak zapominać o słowach wypowiedzianych przez 

Mikołaj Reja w XVI wieku ”(…) Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Język jest 

wyznacznikiem narodowej tożsamości i dbałość o jego właściwe, poprawne 

stosowanie jest naszym obowiązkiem. Niestety, często okazuje się, że nasz zasób 

słownikowy jest ubogi oraz że znane słowa nie zawsze umiemy użyć we właściwym 

znaczeniu. Jak wynika z różnych badań, przeciętny Polak używa w wypowiedziach nie 

więcej niż kilkanaście tysięcy słów, natomiast rozumie, ale nie używa - ok. 30 tysięcy 

słów. Paulina Mikuła, autorka bloga językowego, zauważa, że na nasz język wpływ 

ma tempo, w jakim żyjemy. Informacje muszą być coraz krótsze i precyzyjne. 

Staramy się więc  do tego dostosować i szukamy sposobów, by powiedzieć jak 

najwięcej jak najszybciej. Izabela Winiarska - Górska, historyk języka, twierdzi, że 

problem obecnie polega na tym, że choć słownictwo nam się rozrasta, nie 

posługujemy się nim na co dzień. Używamy coraz mniej słów. Wg pani profesor,  

Polacy dziś używają języka ojczystego coraz bardziej niedbale, nierzadko mają 

problem z doborem określeń, by wyrazić swoją myśl. Zaś słów, uznanych 

powszechnie za wulgarne, używają w nadmiarze. Swoje rozważania nad kondycją 

językową Polaków kończy smutnym pytaniem: Czy to oznacza, że język, który 

przetrwał ponad tysiąc lat, powoli umiera? 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że przecząco odpowiemy na to pytanie. 

Zapraszamy Was teraz do rozwiązania quizu – przekonaj się, czy posiadasz bogaty 

zasób słownictwa  

Kliknij i sprawdź się Quiz 

 

 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,12344,przecietny-polak-zna-ok-30-tys-slow-myslisz-ze-jestes.html


3. KSIĄŻKOWE NAJ… 

 

 

Chyba większość  nas lubi zestawienia naj…z różnych dziedzin życia. Prezentujemy 

więc ciekawostki dotyczące książek. 

Książkowe rekordy 

 Najdroższą książką na świecie  jest Kodeks Leicester Leonarda da Vinci. 

Jej cena przekracza 30 mln dolarów. 

 Najdroższa polska książka to drugie wydanie O obrotach sfer niebieskich – 

kosztowało 103 tysiące złotych. 

 Najmniejsza książka świata  mierzy 70 na 100 mikrometrów. Wydrapana 

jest za pomocą wiązki promieni jonowych na Uniwersytecie w Kanadzie. 

Potrzeba mikroskopu elektronowego, aby ją przeczytać. 

 Największa książka świata  Wymiary atlasu pt."Ziemia" to 1,8 m na 2,75m. 

 Największy zbiór książek posiada Biblioteka Kongresu w Stanach 

Zjednoczonych – ponad 113 mln egzemplarzy. 

 Najbardziej płodny pisarz na świecie to Polak. Józef Ignacy Kraszewski 

napisał ponad 600 powieści. 

 Książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy to Biblia. Ponad 

2 miliardy i 500 milionów sztuk. 

 Najdłuższa książka świata to pewien chiński słownik wydany w 5020 

tomach. 

 Najdłuższy tytuł składa się z 5633 znaków (1086 słów) i należy do wydanej 

w Indiach przez Dr. Sreenathachary Vangeepurama książki opisującej 

dziwactwa języka angielskiego. 

 Najdłuższy audiobook „50 wykładów” autorstwa japońskiego poety, krytyka 

literackiego i filozofa Takaaki Yoshimoto. Całość nagrania trwa 6 943 minuty 

(115 godzin i 43 minuty) . 

  Najmłodszy publikujący autor rekord należy do brazylijskiego 

kompozytora Adauto Kovalski da Silva, który wydał swoją książkę „Uczenie się 

jest łatwe” w wieku 5 lat i 302 dni. 



Książkowe hity 

 Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carolla została zakazana w Chinach, ze 

względu na występujące w niej mówiące zwierzęta. 

 Kubuś Puchatek natomiast był czasowo zakazany w Turcji, Wielkiej Brytanii 

oraz Stanach Zjednoczonych. 

 Autor Kodu da Vinci – Dan Brown – zanim odniósł karierę jako pisarz, 

próbował być piosenkarzem. 

 Władca Pierścieni został napisany przez J.R.R. Tolkiena na maszynie przy 

użyciu tylko dwóch palców. 

 Pierwotny tytuł książki Harry Potter i kamień filozoficzny brzmiał Harry 

Potter i kamień Czarodziejów i został zmieniony przez wydawcę. 

 Franz Kafka nakazał w testamencie spalić wszystkie swoje dzieła. Wola nie 

została wykonana i dziś możemy się cieszyć dziełami takimi 

jak Zamek czy Proces. 

 Najczęściej tłumaczonym autorem na świecie jest Agatha Christie. Jej 

książki przetłumaczono na co najmniej 103 języki. 

 Charles Dickens napisał Opowieść wigilijną w sześć tygodni.  

 Najchętniej filmowaną postacią literacką jest oczywiście Sherlock Holmes. 

Czytanie i czytelnicy 

 Statystyczny czytelnik najczęściej traci zainteresowanie książką na 18 stronie. 

 W Polsce najpopularniejszym źródłem pozyskania książki jest 

pożyczenie od znajomych (34%). 

 57 procent Polaków zakończyła przygodę z literaturą po ukończeniu swojej 

edukacji. 

 Najbardziej zagorzali czytelnicy mieszkają w Indiach i spędzają z książką 

ponad 10 godzin tygodniowo. 

 28 procent Polaków przyznaje, że nie ma w domu żadnej książki. 

 68 procent wszystkich sprzedawanych książek jest kupowane przez 

kobiety. 

 Najwyższy próg czytelnictwa w Europie mają Czechy. Regularnie czyta 

tam 86 procent ludności. 

 Najdłużej przetrzymana książka została oddana po 47 latach do biblioteki 

w Michigan. 
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