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Gazetka Szkolnego Klubu Europejskiego 

 

EDJ 2017 
Wielojęzyczność w Europie 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. 
Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem 

(przysłowie słowackie) 

Podczas Europejskiego Dnia Języków 26 września  świętujemy wielojęzyczność w 

Europie, tzn. pragniemy: 

 przypomnieć, że Europa mówi wieloma językami, 

 wskazać, jak ważną rolę odgrywa nauka języków obcych, 

 zachęcić wszystkich - bez względu na wiek - do nauki języków obcych, gdyż każdy może 

nauczyć się innego języka! 

Istnieje ponad 200 języków europejskich, z czego 23 są oficjalnymi językami Unii 

Europejskiej. Komisja Europejska dąży do takiej Unii, w której wszyscy obywatele mówią 

kilkoma językami. Pod koniec okresu nauki szkolnej każdy obywatel Unii powinien móc 

porozumieć się w co najmniej dwóch językach obcych, których znajomość można później 

jeszcze pogłębić bądź uzupełnić o umiejętność porozumiewania się w kolejnych językach 

obcych w zależności od tego, które języki obce potrzebne są w życiu prywatnym czy 

zawodowym lub jak perfekcyjnie chce się je opanować. 

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.  

Poniżej przedstawiam niewielką porcję zapożyczeń z języka angielskiego 

funkcjonujących na co dzień w języku polskim. 

 budżet – budget 

 dżersey – jersey 

 dżinsy – jeans 

 flesz  – flash 

 komputer – computer 

 ksero – Xerox 
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 lider – leader 

 mecz – match 

 menedżer – manager 

 monitoring – CCTV 

 puzzle – jigsaw (puzzle) 

 stres – stress 

 wideo – video 

Swoją drogą, czy wiecie, czym różni się zapożyczenie od kalki? Kalka jest pewnego 

rodzaju zapożyczeniem (zwana jest też zapożyczeniem ukrytym), ale obejmuje tłumaczenie. 

Kalką z angielskiego skyscraper jest więc „drapacz chmur”, a business został zapożyczony i 

uproszczony jako „biznes”. 

Teraz pora na wycinek anglicyzmów, w których została zachowana oryginalna pisownia. 

 bestseller 

 cheeseburger/hamburger 

 chipsy 

 drink 

 fast food 

 grill 

 jogging 

 lycra 

 topless 

 tost 

 serial 

Popularne zapożyczenia  z  języka niemieckiego 

Najwięcej słów pojawiało się z sferze budownictwa: 

 cegła – Ziegel, 

 budować – büden, 

 malować – malen, 

Tłumaczono, czy raczej zapożyczano też słowa odnoszące się do konkretnych miejsc np.: 

 gmina – Gemeinde, 

 ratusz – z wczesno niemieckiego (średniowiecznego) rathus, po nowo niemiecku Rathaus, 

 kino – Kino, 

 szpital – Spitze. 

Są też słowa, które zapożyczyliśmy z niemieckiego a określały konkretne przedmioty. 

Tutaj tłumaczenie było niejako opisowe i nie zawsze utrwaliło się w języku powszechnym. 

Przykładem może być: 
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 prysznic – Prießnitz od V. Priessnitz (wynalazca prysznica), 

 pancerz – Panzer (odnosi się do słów: pancerny, opancerzać, opancerzony), 

 czarny charakter – Schwarzcharkter, 

 szyld – Schild (znak z napisem). 

Poza samymi słowami, znaczenia nabywały tłumaczone na polski związki 

frazeologiczne takie jak: światopogląd (od niem. Weltanschaung), w pierwszym rzędzie (od 

niem. in erster Reihe) czy czasopismo (od niem. Zeitschift). 

Niektóre słowa przyjęły się w mniejszym stopniu, ale też zostały zapożyczone z 

języka niemieckiego np.: szmalcownik (Schmalz) – słowo określało ‘grube pieniądze, dużą 

kasę’, jest to przykład zapożyczenia typowego słowa niemieckiego, które powstało przy 

pomocy modyfikacji Jidysz. Później utrwaliło się, jako szmal. 

Zapożyczenia z języka rosyjskiego 

Z języka rosyjskiego pochodzą też takie słowa jak: czajnik (czaj = herbata), czort, 

samowar, wiorsta, barachło, dacza, gieroj (bohater), chałtura. 

Funkcjonują w polskim również takie wyrażenia rosyjskie: ciut-ciut, na abarot, toczka w 

toczkę, wsjo rawno, w trymiga, skolko ugodno. 

www.goethe.de 

www.ec.europa.eu 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Co oznacza słowo „yellow” i w jakim jest języku? (żółty/ j. angielski) 

 

2. Jak  brzmi słowo„nauczycie”l w języku angielskim? (teacher) 

 

3. Jak brzmi „Do widzenia” w j. angielskim? (Good bye) 

 

4. Kiedy mówimy „Good morning” i co to znaczy? ( na powitanie, dzień dobry) 

 

5. Co śpiewają angielskie dzieci, gdy ktoś ma urodziny? ( piosenkę „Happy birthday” ) 

 

6. Jaką liczbę oznacza „nine”? ( 9) 

 

7. Powiedz po angielsku zdanie: „ Lubię jabłka”. ( I like apples.) 

 

8. Jak brzmi słowo „mama” w języku angielskim? ( mum, mother, mummy) 

 

http://www.goethe.de/
http://www.ec.europa.eu/
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9. Co oznacza  słowo „ book”? ( książka) 

 

10. Jak należy przetłumaczyć zdanie: „ I like bananas”? ( Lubię banany) 

 

Pytania dodatkowe: 

- Podaj nazwy 3 kolorów w języku angielskim. ( red, green, purple, black, white,  

grey, blue, pink, orange, brown) 

- Co znaczy „ dog” w języku angielskim? ( pies) 

- Co oznacza polecenie „Sit down!” ( Usiądź) 

- Co oznacza polecenie „Listen!” ( Słuchaj) 

- Podaj znaczenie„happy i sad”. ( wesoły,smutny) 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS IV-VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJI GIMNAZJUM 

 

1. Jak przywitasz się z kolegą mieszkającym w Rosji? ( Здраствуйте!) 

 

2. Jak przeprosisz kogoś w języku angielskim? (I’m sorry) 

 

3. Co oznacza zwrot „Bon jour” (bążur) i kto tak powie? (Dzień dobry/ Francuz) 

 

4. Mieszkaniec jakiego kraju używa pozdrowienia 

„Guten Morgen”? ( Niemiec) 

 

5. Powiedz w języku angielskim zdanie „Lubię szkołę”. ( I like school) 

 

6. Co znaczy zdanie „Ү мєня хорошие отметки” (Mam dobre oceny) 

 

7. Z jakiego języka pochodzi pozdrowienie „Ahoj!” i co ono oznacza?(J. czeski/ Cześć!) 

 

8. Kiedy Anglik powie „Good nigh” i co to znaczy? ( gdy idzie spać/ gdy żegna się z kimś 

wieczorem /Dobranoc) 

 

9. Czy  „ photographer” to po angielsku „fotograf czy fotografia” ? ( fotograf) 

 

10. W jakim języku jest pozdrowienie „Buon giorno!” (buon dżiorno)? ( j.włoski/ Dzień 

dobry)  

 

Pytania dodatkowe: 

 

- Przetłumacz zdanie „This is my school”. ( To jest moja szkoła) 

- Przetłumacz zdanie: „Сегодня пятница”. ( Dzisiaj jest piątek) 

- Czy wyraz„красивый” to po rosyjsku piękny czy czerwony? ( piękny) 

- Przetłumacz zdanie: „Это красный цвет”. ( To czerwony kwiat) 
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- Co znaczy zdanie „My dog is inteligent”? ( Mój pies jest mądry) 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS II- III GIMNAZJUM 

 

1. Jakimi językami porozumiewają się mieszkańcy Belgii? ( niderlandzki,francuski,niemiecki) 

 

2. Jak brzmi nazwa naszej stolicy w języku angielskim? ( Warsaw) 

 

3. Jakimi słowami Anglik zada Ci pytanie:„Czy ty mówisz po angielsku?” ( Do you speak 

English?) 

 

4. Jakimi słowami Rosjanin zada Ci pytanie „Czy ty mówisz po rosyjsku?” ( Ты гoвopишь 

пo руссқи?  

 

5. Ułóż w j. niemieckim zdanie „Jestem z Polski”. ( Ich komme aus Polen) 

 

6. Odpowiedz na pytanie „How old are you?” ( I’m ...thirteen/ fourteen/ 

fifteen...) 

 

7. Ułóż w jęz. rosyjskim zdanie „Mam 14 lat”. ( Мне четырнaдцaть лет) 

 

8. Co oznacza pozdrowienie „Buona notte” i z jakiego języka pochodzi? ( Dobranoc/j.włoski) 

 

Pytania dodatkowe: 

 

- Co oznacza tytuł piosenki „We are the champions” (Jesteśmy mistrzami) 

- Odpowiedz na pytanie „What’s the day today?” ( It’s Friday) 

- Odpowiedz na pytanie „ Қоторый час?” ( ............................) 

- Odpowiedz na pytanie „What month have we now?” ( We’ve got September) 

- Odpowiedz na pytanie „What’s the capital of Poland?” ( It’s Warsaw) 

 

Kilka najlepszych sposobów na naukę języków obcych. 

Jakich więc używać sposobów, by nauka języków obcych była dla nas nie tylko 

pożyteczna, ale i przyjemna? 

1. Oglądaj telewizję w języku obcym 

Korzystaj z ogólnodostępnych programów typu BBC. Oglądaj filmy, informacje, a 

nawet reklamy w języku obcym! Dzięki temu nie tylko osłuchasz się z akcentem, ale i 

wyłapiesz znane już Ci słówka, a te, których nie znasz możesz łatwo skojarzyć z 

pokazywanym obrazem. 
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2. Czytaj prasę 

…oczywiście tę w języku obcym! Obecnie na rynku dostępnych jest wiele zagranicznych 

pozycji. Warto więc wybrać się do kiosku, przejrzeć interesujące nas tematy i zacząć czytać – 

to, co nas naprawdę interesuje. Dzięki temu nie tylko będziemy na bieżąco z aktualnymi 

wydarzeniami, czy nowinkami, lecz także podszkolimy nasz język. 

3. Naklejaj karteczki 

Na lodówkę, pralkę, ścianę…a najlepiej wszędzie, gdzie tylko się da! Oznaczaj nimi 

przedmioty, których używasz na co dzień, dzięki temu zaoszczędzisz dodatkowy czas na 

naukę. Pozwól, by Twoje oczy i mózg zapamiętały to za Ciebie! 

4. Słuchaj nagrań 

Jest to jeden z najlepszych sposobów przyswojenia sobie wymowy języka, którego 

chcemy się nauczyć. Faktem jest, że dzieci uczą się języków najszybciej. Jak one to robią? 

Odpowiedź jest bardzo prosta słuchają swoich rodziców i zaczynają coś powtarzać, aż w 

końcu zaczną mówić. Dobrym sposobem jest na przykład nagranie na mp3 słówek, których 

chcemy się nauczyć i puszczanie ich wtedy, gdy jedziemy autobusem, lub siedzimy 

bezczynnie przed komputerem.  

5. Rób listę zakupów w obcym języku 

Zawsze wtedy, gdy wybierasz się na zakupy zapisuj na kartce wszystkie planowane 

produkty. Dzięki takiemu postępowaniu nie tylko nie kupisz zbędnych rzeczy i zaoszczędzisz, 

ale co najważniejsze podszkolisz, czy przypomnisz sobie nazwy podstawowych produktów 

spożywczych. 

6. Słuchaj muzyki 

Tak! i najlepiej wydrukuj sobie tekst piosenki, przetłumacz go a nawet nie zauważysz 

kiedy, zapamiętasz używane w niej słownictwo. Ważne jest byś puszczał takie utwory, które 

naprawdę Ci się podobają i chciałbyś wiedzieć o czym śpiewają Twoi ulubieni wykonawcy  

7. Wyjdź do ludzi 

Pamiętaj, że praktykowanie języka jest najlepszym sposobem jego nauki. 

8. Twórz historie i opowiadaj je 

Wypisz wszystkie słówka, których chcesz się nauczyć, pomyśl, czy może coś je ze 

sobą łączy. Stwórz krótkie opowiadanie na ich temat i opowiedz je komuś bliskiemu. Ważna 

rada: użyj wyobraźni!:) 

9. Surfuj po Internecie 

Przeglądaj strony w obym języku, czytaj je, jeżeli masz jakieś wątpliwości – tłumacz. 

Możesz także zapisać się do newslettera, a przy codziennym przeglądaniu skrzynki 
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elektronicznej będziesz mógł jeszcze bardziej przyswoić sobie język, którego pragniesz się 

nauczyć. 

10. Aktywnie współpracuj  w projektach e-Twinning.  

Współpraca w projektach międzynarodowych rozwija  umiejętności językowe, 

komputerowe oraz poszerza nasza wiedzę o świecie. 

Jak zacząć? Wybór metody nauczania i planowanie 

 Wbrew pozorom 2 godziny intensywnej nauki raz w tygodniu będą mniej skuteczne niż 15-20 

minut codziennego, systematycznego przyswajania wiedzy. Właśnie o to przede wszystkim 

chodzi – o systematyczność. Jest kluczem do sukcesu i tylko dzięki niej wykorzystując 

skuteczne metody nauki osiągniemy dokładnie to, co zamierzamy. 

 Załóż specjalny notatnik, poświęcony nauce języków obcych. Dzięki temu planowanie i 

przygotowanie będzie prostsze. 

 Na samym początku zastanów się i zapisz, jakich języków tak naprawdę chcesz się nauczyć 

oraz w jakiej skali. Z pewnością początkowo mamy sto pomysłów na minutę i chcemy zacząć 

od kilku języków jednocześnie, dlatego spisanie i uporządkowanie wszystko nam rozjaśni. 

Jeżeli zaczynamy, spróbujmy od jednego języka, zobaczmy jak nam idzie i stopniowo 

dodawajmy kolejne. 

 Przygotuj wszystkie metody nauki, jakie Cię interesują. Wypisz przydatne strony, 

podręczniki, sposoby – właściwie każdą rzecz, która przyjdzie Ci do głowy – po czym 

wybierz te, które najbardziej Cię interesują. Pamiętaj o tym, aby zmieniać metody nauki, 

jeżeli cały czas skupimy się na jednej, szybko możemy się zniechęcić i znudzić. 

 Postaraj się otoczyć językiem. Zmień język swojego telefonu, oglądaj zagraniczną telewizję, 

słuchaj zagranicznego radia, czytaj zagraniczną prasę. Niech Twoich ulubionych youtuberów 

zastąpią osoby z innych krajów, a większość blogów w czytniku będzie pisana w języku, 

którego chcesz się nauczyć. 

 Pochwal się znajomym. Choć brzmi to nieco dziwnie, nic tak nie zmotywuje, jak fakt, że 

powiedzieliśmy już wszystkim bliskim, że uczymy się języka obcego. W takim przypadku 

trudniej się poddać. 

 W komunikacji miejskiej słuchaj podcastów w języku, który Cię interesuje. 

 Jeżeli wiesz, że któryś z Twoich znajomych uczy się tego samego języka – przestań 

rozmawiać z nim po polsku. Kiedy się spotykacie, automatycznie przechodźcie na język, 

który chcecie poznać. 
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 Na pytanie: „A jak Ty się uczysz języków?” uczniowie Szkoły 

Podstawowej im.Władysława Syrokomli w Michałowie odpowiadali: 

„Języka angielskiego uczę się poprzez powtarzanie słówek i nowo poznanych czasów. 

W domu jeszcze raz powtarzam materiał z lekcji. Czasami oglądam film po angielsku. Staram 

się rozmawiać z kolegami po angielsku. 

Pozdrawiam, 

Jakub BójkoKl. 6a” 

 

„1.Czytam wszystkie słówka do nauczenia 

2.Zamykam zeszyt/książkę ze słówkami i utrwalam głośno z pamięci. 

3.Piszę na kartce to co zapamiętałam. 

4. Zaglądam do zeszytu/książki i sprawdzam czy dobrze. 

5. Gdy się nauczę, proszę rodzica o przepytanie.” 

Natalia Borowska kl. 6a” 

„Języków obcych uczę się przez powtarzanie sobie głośno słówek lub innych rzeczy, 

których muszę się nauczyćlub też przez kojarzenie sobie tych słów. Aleksandra Pawilcz kl.6a” 

„Staram się zapamiętywać jak najwięcej wyrazów i ich znaczenie. 

Chodzę na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego - rozwiązuję ciekawe zadania. 

W domu wraz z tatą staram się prowadzić konwersację właśnie w tym języku i czasem jest to 

zabawnie.Mam nadziej, że widać to po moich w ocenach.” 

Pozdrawiam.Tomasz Matys kl.6a” 
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Kilka najlepszych sposobów 

na naukę języków obcych. 

Jakich więc używać sposobów, by 

nauka języków obcych była dla nas nie 

tylko pożyteczna, ale i przyjemna? 

1. Oglądaj telewizję w języku obcym 

Korzystaj z ogólnodostępnych 

programów typu BBC. Oglądaj filmy, 

informacje,  a nawet reklamy w języku 

obcym! Dzięki temu nie tylko osłuchasz 

się z akcentem, ale  i wyłapiesz znane już 

Ci słówka, a te, których nie znasz możesz 

łatwo skojarzyć  z pokazywanym obrazem. 

2. Czytaj prasę 

…oczywiście tę w języku obcym! Obecnie 

na rynku dostępnych jest wiele 

zagranicznych pozycji. Warto więc wybrać 

się do kiosku, przejrzeć interesujące nas 

tematy i zacząć czytać – to, co nas 
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naprawdę interesuje. Dzięki temu nie tylko 

będziemy na bieżąco z aktualnymi 

wydarzeniami, czy nowinkami, lecz także 

podszkolimy nasz język. 

3. Naklejaj karteczki 

Na lodówkę, pralkę, ścianę…a najlepiej 

wszędzie, gdzie tylko się da! Oznaczaj 

nimi przedmioty, których używasz na co 

dzień, dzięki temu zaoszczędzisz 

dodatkowy czas na naukę. Pozwól, by 

Twoje oczy i mózg zapamiętały to za 

Ciebie! 

4. Słuchaj nagrań 

Jest to jeden z najlepszych sposobów 

przyswojenia sobie wymowy języka, 

którego chcemy się nauczyć. Faktem jest, 

że dzieci uczą się języków najszybciej. Jak 

one to robią? Odpowiedź jest bardzo prosta 

słuchają swoich rodziców i zaczynają coś 

powtarzać, aż w końcu zaczną mówić. 

Dobrym sposobem jest na przykład 
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nagranie na mp3 słówek, których chcemy 

się nauczyć i puszczanie ich wtedy, gdy 

jedziemy autobusem, lub siedzimy 

bezczynnie przed komputerem.  

 

5. Rób listę zakupów w obcym języku 

Zawsze wtedy, gdy wybierasz się na 

zakupy zapisuj na kartce wszystkie 

planowane produkty. Dzięki takiemu 

postępowaniu nie tylko nie kupisz 

zbędnych rzeczy i zaoszczędzisz, ale co 

najważniejsze podszkolisz, czy 

przypomnisz sobie nazwy podstawowych 

produktów spożywczych. 

 

6. Słuchaj muzyki 

Tak! i najlepiej wydrukuj sobie tekst 

piosenki, przetłumacz go a nawet nie 

zauważysz kiedy, zapamiętasz używane w 

niej słownictwo. Ważne jest byś puszczał 
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takie utwory, które naprawdę Ci się 

podobają i chciałbyś wiedzieć o czym 

śpiewają Twoi ulubieni wykonawcy  

7. Wyjdź do ludzi 

Pamiętaj, że praktykowanie języka jest 

najlepszym sposobem jego nauki. 

 

8. Twórz historie i opowiadaj je 

Wypisz wszystkie słówka, których 

chcesz się nauczyć, pomyśl, czy może coś 

je ze sobą łączy. Stwórz krótkie 

opowiadanie na ich temat i opowiedz je 

komuś bliskiemu. Ważna rada: użyj 

wyobraźni!:) 
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9. Surfuj po Internecie 

Przeglądaj strony w obym języku, 

czytaj je, jeżeli masz jakieś wątpliwości – 

tłumacz. Możesz także zapisać się do 

newslettera, a przy codziennym 

przeglądaniu skrzynki elektronicznej 

będziesz mógł jeszcze bardziej przyswoić 

sobie język, którego pragniesz się nauczyć. 

 

10. Aktywnie współpracuj  w projektach 

e-Twinning.  

Współpraca w projektach 

międzynarodowych rozwija  umiejętności 

językowe, komputerowe oraz poszerza 

nasza wiedzę o świecie. 
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Jak zacząć? Wybór metody nauczania i 

planowanie 

 Wbrew pozorom 2 godziny intensywnej 

nauki raz w tygodniu będą mniej skuteczne 

niż 15-20 minut codziennego, 

systematycznego przyswajania wiedzy. 

Właśnie o to przede wszystkim chodzi – o 

systematyczność. Jest kluczem do sukcesu 

i tylko dzięki niej wykorzystując skuteczne 

metody nauki osiągniemy dokładnie to, co 

zamierzamy. 

 

 Załóż specjalny notatnik, poświęcony 

nauce języków obcych. Dzięki temu 

planowanie  i przygotowanie będzie 

prostsze. 
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 Na samym początku zastanów się i 

zapisz, jakich języków tak naprawdę 

chcesz się nauczyć oraz w jakiej skali. 

Z pewnością początkowo mamy sto 

pomysłów na minutę i chcemy zacząć 

od kilku języków jednocześnie, dlatego 

spisanie i uporządkowanie wszystko 

nam rozjaśni. Jeżeli zaczynamy, 

spróbujmy od jednego języka, 

zobaczmy jak nam idzie i stopniowo 

dodawajmy kolejne. 

 

 

 Przygotuj wszystkie metody nauki, jakie 

cię interesują. Wypisz przydatne strony, 

podręczniki, sposoby – właściwie każdą 

rzecz, która przyjdzie ci do głowy – po 

czym wybierz te, które najbardziej cię 

interesują. Pamiętaj o tym, aby zmieniać 

metody nauki, jeżeli cały czas skupimy 

się na jednej, szybko możemy się 

zniechęcić i znudzić. 
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 Postaraj się otoczyć językiem. Zmień język 

swojego telefonu, oglądaj zagraniczną 

telewizję, słuchaj zagranicznego radia, 

czytaj zagraniczną prasę. Niech twoich 

ulubionych youtuberów zastąpią osoby z 

innych krajów, a większość blogów w 

czytniku będzie pisana w języku, którego 

chcesz się nauczyć. 

 

 

 Pochwal się znajomym. Choć brzmi to 

nieco dziwnie, nic tak nie zmotywuje, jak 

fakt, że powiedzieliśmy już wszystkim 

bliskim, że uczymy się języka obcego. W 

takim przypadku trudniej się poddać. 

 W komunikacji miejskiej słuchaj 

podcastów w języku, który cię interesuje. 
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 Jeżeli wiesz, że któryś z twoich znajomych 

uczy się tego samego języka – przestań 

rozmawiać z nim po polsku. Kiedy się 

spotykacie, automatycznie przechodźcie na 

język, który chcecie poznać. 

 

 Na pytanie: „A jak Ty się uczysz języków?” uczniowie Gminnego Zespołu Szkól w 

Michałowie odpowiadali tak: 

 

 


