2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe, amelynek három fontos
célja van:
 Felkelteni a közönség érdeklődését Európa nyelvi sokszínűsége iránt;
 Ápolni a nyelvi és kulturális sokszínűséget
 Ösztönözni az iskolai és iskolán kívüli nyelvtanulást.

Szeptember 26. az ünneplés napja is. Minden évben események százai teszik
emlékezetessé Európa-szerte a nyelvek ünnepét: előadások, gyermekprogramok, zenés
játékok, nyelvtanfolyamok, rádió- és televíziós műsorok.
Töltsd ki az alábbi 13 + 1 kérdésből álló nyelvekről szóló kvízt! Ha gondolkodsz, talán
nem is olyan nehéz a megoldás!
1. Sok szerencsét! Ezt így mondjuk németül:
2. angolul:

Good luck!

Viel Glück!
Vie
3. Hány különböző nyelvet beszélnek összesen a Földünkön?
A. Pontosan annyit, ahány ország van a Földön.
B. A nyelvészettel foglalkozó szakemberek becslése szerint kb. 5000-6000 nyelvet
lehet meghatározni a Földön.
C. Kevesebb nyelv létezik, mint ahány ország van a Földön, hiszen az egykori
gyarmatokon az anyaország nyelvét beszélik, így pl. Kenyában angolul, Algériában
franciául, Kubában spanyolul beszélnek a lakosok.
4. Az emberekhez hasonlóan az egyes nyelvek is nyelvcsaládokhoz tartoznak, úgy ahogy
nekünk, embereknek is vannak közeli és távoli rokonaink. Melyik nyelvcsaládba
tartozik a legtöbb európai nyelv?

A. az indoeurópai nyelvcsaládba
B. a szláv nyelvek családjába
C. a finnugor nyelvcsaládba
5. Melyik nyelvcsaládhoz tartozik a magyar és a finn nyelv?
A. germán nyelvcsaládhoz
B. finnugor nyelvcsaládhoz
C. kaukázusi nyelvek családjához
6. A z egyes nyelvek élnek, folyamatosan változnak. Idegen-, illetve más nyelvekből
gyakran kerülnek szavak anyanyelvünkbe. Melyik az a nyelv napjainkban, amelyből a
legtöbb új szó kerül a Föld többi nyelvébe?
A. Kínai

B francia

C. angol

7. Hányan beszélik vajon a magyar nyelvet a Földön?
A. kb. 14-15 millió ember B. mintegy 26 millió ember C. pontosan 8,6 millió ember
8. Mit gondolsz, melyik nyelvet beszélik a legtöbben a világon, ha nemcsak azon
személyeket vesszük számításba, akik anyanyelvként beszélik azt. Számítsuk hozzá
tehát az anyanyelvű beszélőkhöz azokat is, akik első idegen nyelvként tanulták ezt a
nyelvet.

A. kínai mandarin

B. angol

C. hindi

9. A magyar nyelv a finn nyelvvel rokonságban áll. Vajon mit jelentenek a következő finn
nyelvvel rokonságban álló szavak magyarul?
Vesi:…………….. kala:………….. elävä…………….. veri:………….. voi:………………
mesi:………….
10. A legtöbb Európában beszélt nyelv három nagy ághoz tartozik: ezek a szláv-, a
germán- és román nyelvcsaládba tartozó nyelvek. Válaszd ki és karikázd be a
kakukktojást!
Nem szláv nyelv az alábbiak közül:
horvát
cseh
magyar
lengyel
orosz
11. Nem román/újlatin nyelv az alábbiak közül:

olasz

spanyol

portugál

német

francia

dán

flamand

12. Nem germán nyelv az alábbiak közül:
norvég

izlandi

angol

finn

13. Skócia napjainkban természeti, gazdasági és történelmi értékeit számítva Európa
egyik leggazdagabb területe. Skócia lakosságának 2014. szeptember 18-án
népszavazással kellett egy nagyon nehéz kérdésben dönteni. Ennek lényege:
Függetlenné szeretne-e válni 300 éves együttlét után Nagy-Britanniától, vagy inkább
mégis az Egyesült Királyság része akar maradni. Ma már tudjuk az eredményt. A kvíz
kérdése: Melyik nyelvet tekintik az angolon kívül hivatalos nyelvnek Skóciában?
1. (hivatalos nyelv) angol

2.

13 + 1 Az európai nyelvek közös vonása, hogy a családnevek gyakran vezethetők vissza a
család valamelyik réges-régi elődjének foglalkozására (pl. Varga, Kertész, Kovács, Szabó).
Azonban csak egy olyan nyelv az európai nyelvek között, amelyben elől használják a
családnevet és utána a keresztnevet. Válaszd ki és állítsd össze a teljes nevet!
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Magyar név:

Angol név:

Német név:

