
Międzynarodowy 

Dzień Języka 

Ojczystego 



Język polski 

Język polski należy do grupy zachodniosłowiańskiej, 

stanowiącej część rodziny indoeuropejskiej.  

Jest językiem urzędowym w Polsce oraz należy do 

oficjalnych języków Unii Europejskiej. Ocenia się, że 

jest używany przez ok. 45 mln ludzi na świecie. 

Językiem tym posługują się przede wszystkim 

mieszkańcy Polski oraz ludność polska zamieszkała za 

granicą - Polonia.  

Akcent w języku polskim pada zwykle na drugą sylabę 

od końca, a w zdaniu przeważa szyk - podmiot 

orzeczenie dopełnienie.  





Alfabet polski 

 Alfabet polski jest oparty na 

piśmie łacińskim i składa się 

obecnie z 35 liter: 

 Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Dd, Ee, 

Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, 

Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Qq, 

Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, 

Zz, Źź, Żż.  

Litery Qq, Vv i Xx występują 

tylko w słowach obcego 

pochodzenia.  



Alfabet polski 

 W alfabecie polskim występuje 9 liter 

charakterystycznych tylko dla języka polskiego. Są to: 
 

 Ąą, Ćć, Ęę, Łł, Ńń, Óó, Śś, Źź, Żż.  
 

Istnieje wyraz złożony tylko z tych liter. 

  



Trochę historii 
Za najstarsze w języku polskim uchodzą dwa zdania:  

Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai  

zapisane w 1270 na karcie 24 tzw. Księgi henrykowskiej 

oraz 

 Byegaycze, byegaycze! (...) Gorze szą nam stalo! 

zapisane w latach 1455–1480 w Rocznikach, czyli kronikach 

sławnego Królestwa Polskiego, spisanych przez Jana Długosza. 



Trochę historii 

Najstarszy druk w języku polskim ukazał 

się w 1475 we Wrocławiu. Były to trzy 

modlitwy katolickie „Ojcze nasz”, 

„Zdrowaś Maryjo” oraz „Wierzę w 

Boga” opublikowane w tzw. 

„Statutach Elyana” (łac. Statuta 

synodalia episcoporum 

Wratislaviensium) w Drukarni 

Świętokrzyskiej – pierwszej wrocławskiej 

oficynie wydawniczej założonej przez 

Kaspra Elyana.  

Pierwsze polskojęzyczne elementarze 

do nauki języka polskiego pojawiły się 

wraz z rozwojem druku już w wieku XVI.  



Język polski – łatwy, czy trudny? 

Język polski uznawany jest za jeden z 
najtrudniejszych na świecie języków,                          

zaraz obok chińskiego. 

Jest szeleszczący, a więc trudny do wymowy, 
pełen zaskakujących wyjątków, jeśli chodzi o 

ortografię i gramatykę. 

Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki, liczby 
oraz posiadają rodzaj. 

Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, 
czasy, rodzaje, tryby i strony. 

Przymiotnik odmienia się przez przypadki, liczby 
oraz rodzaje. 

 

 



Język polski – łatwy, czy trudny? 



Dziękuję za uwagę! 
 



Prezentację przygotował Piotr 

Kurpiński z klasy VIII d 

wykorzystując informacje  

pozyskane w internecie. 
 


