


Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego  
to coroczne święto obchodzone 21 lutego, 
które zostało ustanowione przez UNESCO
17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia 
wydarzenia w Bangladeszu, gdzie 21 lutego 
1952 roku pięciu studentów uniwersytetu 
w Dhace zginęło podczas demonstracji, 
w której domagano się nadania językowi 
bengalskiemu statusu języka urzędowego.



Ostatecznie cel ten osiągnięty został w 1956 
roku, a zabici studenci zostali uhonorowani 
przez swoich rodaków. 
Historia rzadko zna przypadki, w których ludzie 
poświęcali życie za swój język ojczysty. 
Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego to 
święto narodowe w Bangladeszu, w tym dniu 
mieszkaocy składają kwiaty pod Pomnikiem 
Męczenników i jego replikami.



Shaheed Minar (Pomnik Męczenników) 
przed uniwersytetem w Dhace



Podstawowym założeniem Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego jest ochrona 
różnorodności językowej, ponieważ coraz 
więcej języków zanika. 
Od 1950 roku około 250 z 6 tysięcy języków 
świata zostało zapomnianych. 
Głównymi przyczynami są migracje społeczne, 
wymieranie narodów czy nadużywanie 
wyrazów obcojęzycznych.



Szacuje się, że na całym świecie 40 procent 
populacji nie ma dostępu do edukacji w swoim 
rodzimym języku.
Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego ma 
w założeniu dopomóc w ochronie 
różnorodności językowej jako dziedzictwa 
kulturowego. Jest też narzędziem do 
budowania wzajemnej tolerancji i zrozumienia 
między ludźmi.



Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego 
na świecie

21 lutego w ramach obchodów święta na 
całym świecie odbywają się najróżniejsze 
konferencje, wykłady, kampanie społeczne 
czy konkursy. Wiele dedykowanych wydarzeo 
organizowanych jest przez szkoły, 
uniwersytety, biblioteki, księgarnie czy domy 
kultury.



• Każdego roku obowiązuje inne motto i temat 
przewodni, np.:
- W galaktyce języków każde słowo jest 
gwiazdą
- Braille i języki migowe
- Języki i cyberprzestrzeo
- Książki do nauki języka ojczystego
- Ku zrównoważonej przyszłości poprzez 
wielojęzyczną edukację
- Międzynarodowy Rok Języków Tubylczych.



W Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego
ogłaszane są także nagrody dla osób, które
w wyjątkowy sposób zasłużyły się w pracy nad
ochroną zagrożonych języków. Jedną z nich
jest Nagroda Linguapax, przyznawana od 2002
roku. Wśród trzech pierwszych laureatów
znalazł się Polak Jerzy Smolicz.

Jerzy Jarosław Smolicz (ur. 2 lutego 1935 w Warszawie, zm. 3 
listopada 2006 w Adelaide) − australijski socjolog pochodzenia 
polskiego, dyrektor Centre for Intercultural Studies and 
Multicultural Education na Uniwersytecie w Adelajdzie, jeden 
z twórców australijskiej polityki wielokulturowości.



Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego 
w Polsce

Polacy chętnie angażują się w obchody święta z
kilku powodów. Przede wszystkim mamy
piękny, zróżnicowany język, który wyróżnia się
na tle innych. O jego potędze świadczy fakt, że
nawet sami Polacy mają trudności
z opanowaniem niektórych jego zagadnieo.
W 1996 roku UNESCO opracowała Atlas
Języków Zagrożonych, w którym znalazło się aż
dziewięd języków z naszego kraju.



Języki zagrożone w Polsce

Są to m.in, kaszubski, dolnosaksooski, białoruski,
poleski, romski, rusioski, słowioski, jidysz,

wilamowski.
Cały czas trwa walka o zachowanie ostatniego
z nich, którym posługuje się już nieliczna
grupa starszych mieszkaoców Wilamowic koło
Bielska-Białej.



Zdolnośd prawidłowego wysławiania się jest 
nie tylko cenną umiejętnością, lecz także 
przejawem  patriotyzmu. Dlatego tak ważne 
jest, aby dbad o poprawnośd   językową.

Zwracaj  więc   uwagę na ortografię, 
interpunkcję  i poprawne budowanie zdao. 
Nigdy nie idź po linii najmniejszego oporu, 
używając naszego pięknego języka polskiego!

Sprawdź swoje wiadomości w quizie. 



Zadanie 1.
21 II to Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego. 

Poprawny zapis daty 21 II to:

a) dwudziesty pierwszy luty

b) dwudziesty pierwszy lutego



Zadanie 2.
Którego słowa brakuje w zdaniu? 

Ala miała  ……………   orzech do zgryzienia.

a) ciężki

b) twardy

c) gorzki



Zadanie 3.
Zaznacz prawidłową formę:

a) w cudzysłowie

b)   w cudzysłowiu

Zadanie 4.
Zaznacz   poprawnie zapisane zdanie.

a) Nazwy paostw piszemy z wielkiej litery.

b) Nazwy paostw piszemy  wielką literą.



Zadanie 5.

Zaznacz   poprawnie zapisane zdanie.

a) Jest rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy.

b) Jest rok dwutysięczny dwudziesty pierwszy.

Zadanie 6.
Uzupełnij luki podanymi niżej wyrazami.

Jutro wezmę udział w rajdzie nocnym. Muszę
pamiętad, aby ………… latarkę i …………. ciepły

polar.

a)wziąśd b)ubrad     c) wziąd      d)włożyd



Zadanie 7.
Czy poniższe zdanie zostało zapisane poprawnie? 

W każdy czwartek włanczam telewizor i oglądam 
swój ulubiony program.
a) tak                 b) nie

Zadanie 8.

Które pytanie zostało postawione poprawnie?

a) Kogo to ołówek?

b) Czyj to długopis?



Zadanie 9.

Połącz wyrazy bliskoznaczne.

1. chabrowy 2. orzechowy 3. czerwony

a) brązowy b) pąsowy c) niebieski

Zadanie 10.
Prawda czy fałsz? 

„U” zawsze występuje na początku wyrazu.

a) prawda        b) fałsz 



Zadanie 11.

Czy w języku polskim istnieje jakiś wyraz
zakooczony na ó?

a)tak         b) nie

Zadanie 12.

Które określenie jest zapisane prawidłowo: 
Morze Bałtyckie czy morze Bałtyk?

a) pierwsze       

b) drugie

c) oba określenia są poprawne



Zadanie 13.

Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe: 
BORY TUCHOLSKIE, MORSKIE OKO,  GÓRNY ŚLĄSK 

zapiszesz:

a) wielką literą pierwszy człon

b) wielkimi literami oba człony

c) małymi literami



Zadanie 14.

Czy poniższe zdanie jest zapisane poprawnie?

Nasza polonistka zadała nam pracę literacką. Mamy 
napisad ją w wordzie czcionką Times New Roman.

a) tak

b) nie



Zadanie 15.

Zaznacz wyrazy, które zgodnie z regułą ortograficzną 
zapiszesz małą literą.

a)bieszczady          b)bieszczadzki  klimat  

c)polska                 d) język polski 

e) europejski         f)mars



Zadanie 16.

Prawda czy fałsz? 

Wielką literą piszemy wszystkie elementy w tytułach 
czasopism.

a)prawda            b) fałsz



Zadanie 17.
Przeczytaj poniższe zdanie. 

Czy jest zapisane poprawnie? 

Szczęśliwi czasu nie liczą.

a) tak                b) nie



Zadanie 18.

Prawda czy fałsz? 

Przeczenie „nie” piszemy łącznie z zaimkami.

a) prawda          b) fałsz



Zadanie 19.

„Nie” piszemy rozdzielnie z wyrazem:

a) takt

b) najpiękniej

c) długi

d) szczęście

Zadanie 20.

Prawda czy fałsz? 
Powtórzenia oddzielamy za pomocą przecinków, np.: 

Tak, tak, tak, to jest ta książka.

a) prawda

b) fałsz



Zadanie 21.

Wskaż znak, który powinien się pojawid po wyrazie 
urodziny.

- Zapraszam cię na swoje urodziny oznajmiła Ola. 

- Dziękuję za zaproszenie. Na pewno przyjdę -
odpowiedziała Kaja.

... - : ;

a c db



Zadanie 22.

Ile kropek składa się na wielokropek?

4 3 2 5

a                               b                                c                               d



Zadanie 23.

Adam i Kamil pospierali się w kwestii zapisu zdania: 

Konrad jest silny jak lew. Adam twierdził, że przed 
wyrazem jak powinien stad przecinek. Kamil uważał, 
iż przecinek nie jest w tym miejscu potrzebny. Kto 
miał rację?

a) Adam

b) Kamil



Zadanie 24.

Czy w poniższym zdaniu przed spójnikiem lecz należy 
postawid przecinek? 

Na festynie było głośno lecz przyjemnie.

a) tak                            b) nie



Poprawnie  rozwiązałeś wszystkie zadania

SPRAWDŹ



Odpowiedzi

Nr zadania Prawidłowa   odpowiedź Komentarz

1. b) dwudziesty pierwszy 
lutego

Bo to przecież (dzieo) dwudziesty 
pierwszy (miesiąca) lutego

2. b) twardy Twardy orzech do zgryzienia  to związek 
frazeologiczny, który oznacza trudny 
problem do rozwiązania.

3. a) w cudzysłowie Mówimy w cudzysłowie , a nie 
w cudzysłowiu.    Słowo cudzysłów
odmienia się jak słowo  rów, a więc mamy 
w rowie i w cudzysłowie.

4. b) Nazwy paostw piszemy  
wielką literą

Piszemy coś wielką (dużą) lub małą literą, 
a nie z wielkiej lub małej litery. Zapamiętaj 
zasadę i nie popełniaj błędów.



Nr  zadania Prawidłowa   odpowiedź Komentarz

5. a) Jest rok dwa tysiące 
dwudziesty pierwszy.

Zapamiętaj! Mówimy :
-rok dwutysięczny (2000) ale
- dwa tysiące dwudziesty pierwszy (2021)

6. c) wziąd      
d)włożyd

Poprawna forma to WZIĄD. Mówimy 
WŁOŻYD polar, a nie ubrad polar. Można 
UBRAD SIĘ  w polar, albo UBRAD KOGOŚ  
w polar.

7. b) nie Mówimy:   włączam, wyłączam

8. b) Czyj to długopis? Zdanie Kogo to ołówek? jest 
niepoprawne. Jeśli chcemy użyd wyrazu 
KOGO, możemy zapytad: Do kogo należy 
ten ołówek?

9. 1-c  chabrowy-niebieski
2-a  orzechowy-brązowy
3-b  czerwony- pąsowy

Korzystanie z wyrazów bliskoznacznych w 
budowaniu zdao ( czy to mówionych czy 
pisanych) uatrakcyjnia nasz język i samą 
wypowiedź.



Nr  zadania Prawidłowa   odpowiedź Komentarz

10. b) fałsz „U” przeważnie występuje na początku 
wyrazu, ale jest jednak kilka wyrazów w 
j.polskim rozpoczynających się od „ó” 
np. ów, ówczesny , ówdzie, ósemka, 
ósmy

11. b) nie Litera „ó” nigdy nie występuje na koocu 
wyrazu.

12 c) oba określenia są 
poprawne

Morze Bałtyckie to nazwa własna morza 
śródlądowego leżącego w północnej 
Europie. Inna nazwa to Bałtyk. Wówczas 
morze jest rzeczownikiem pospolitym i 
zapisujemy go małą literą.

13. b) wielkimi literami oba 
człony

Wielowyrazowe nazwy geograficzne 
i miejscowe należy zapisad wielkimi 
literami.

14. b) nie Wielkimi literami zapisujemy nazwy 
czcionek i nazwy programów. Oto 
prawidłowy zapis słowa: Word.



Nr  zadania Prawidłowa   odpowiedź Komentarz

15. b)bieszczadzki  klimat 
d) język polski
e) europejski

Pozostałe  wyrazy są nazwami własnymi

16. b) fałsz Tytuły czasopism zapisujemy wielką literą 
np. Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni  
czy Poradnik Językowy, ale jeżeli w tytule  
występuje przyimek bądź spójnik to te 
elementy zapisujemy małą literą np. 
Komputer i Świat, Kobieta i Życie.

17. a) tak Wyraz „liczą” to czasownik, dlatego 
należy zapisad go rozłącznie z 
przeczeniem „nie”.

18. b) fałsz „Nie” z zaimkami piszemy rozdzielnie. 
Wyjątek stanowi słowo „nieswój” w 
znaczeniu „niezdrów”.

19 b) najpiękniej Przeczenie „nie” piszemy rozdzielnie 
z przymiotnikami w stopniu wyższym 
i najwyższym.



Nr  zadania Prawidłowa   odpowiedź Komentarz

20 a) prawda Przecinki mogą służyd do oddzielania 
powtórzeo np. tak, tak, tak, no, no, no.

21. b)  - (myślnik) Po wyrazie urodziny a przed wyrazem 
oznajmiła powinien się znaleźd myślnik.

22. b) 3 Wielokropek to znak interpunkcyjny 
składający się z 3 ułożonych poziomo 
kropek.

23. b) Kamil Kamil miał rację, gdyż przed porównaniem 
rozpoczętym wyrazem jak nie stawiamy 
przecinka.

24. a) tak Przed spójnikami przeciwstawnymi  (ale, 
lecz) stawiamy przecinek, np.: Na festynie 
było głośno, lecz przyjemnie.
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