
Прочитай, це цікаво ! 
 

Мови народів світу розрізняються поміж собою не лише суто мовними особливостями, але й 
певними позамовними рисами. Це, приміром, відстань, що встановлюється між учасниками 
розмови. Цікавий факт, що найбільша дистанція між співрозмовниками традиційна для естонців та 
фінів, а найменша — в італійців та іспанців. Вочевидь, невеличка відстань пояснюється запальним 
темпераментом теплих країн. Як ви гадаєте, чи у всіх мовах розрізняють великі та малі літери? Як 
не дивно, у світі існує єдиний виняток – грузинська мова. В алфавіті цієї мови усі літери маленькі. А 
які цікаві східні мови?!  

 

Інші факти про мову: 
 Явище багатозначності є надзвичайно поширеним у багатьох мовах світу. Наприклад, в англійській 
одна тисяча найуживаніших слів має цілих 25 тисяч значень! 

 

   Крім надзвичайно поширених у світі мов, якими спілкується багато мільйонів людей, існують і так 
звані мови-карлики. До прикладу, лімською мовою спілкуються всього двісті чоловік, що 
проживають у Латвії. 

 У Європі майже півмільярда жителів, які спілкуються 120 мовами. 

 В Австралії 300 000 аборигенів існують як 500 племен, і кожне з них має свою мову. 

Англійську мову вважають своєю рідною мовою майже 400 мільйонів людей, а в якості другої 
мови нею володіють більше 1 мільярда людей. Тим не менш, англійська мова займає лише третє 
місце в світі за поширеністю після китайської та іспанської мов.  

 



Найстарішим словам англійської мови майже 14 000 років і вони походять з ностратичних мов 
індоєвропейської сім'ї. До таких слів належать слова apple (apal), bad (bad), gold (gold).  

 

Словниковий склад англійської мови є найбільшим у світі і налічує близько 800 000 слів. При цьому 
словниковий запас більшості носіїв англійської мови складає 12000 - 20000 слів, а для того, щоб 
говорити англійською, досить вивчити 1500 - 2000 слів.  

Декілька цікавих фактів: 
• В англійській мові назви всіх континентів закінчуються на ту ж літеру, з якої починаються.  

• За даними словника Oxford English Dictionary найдовше слово англійською мовою - це слово 
«pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis». В ньому 45 букв.  

 

• Єдиний числівник в англійській мові, кількість букв якого збігається з числовим значенням, - це 
слово «four» («чотири»).  

 

• В англійській мові немає слів, які римуються із словами month, orange, silver або purple.  

 

• Англійське слово slave (раб) походить від назви слов'янських племен. В давнину германські 
племена продавали слов'янських бранців в рабство римлянам.  

 

• Cама поширена буква англійського алфавіту - E, а сама рідко використовувана -Q  

 

• Поки ви читаєте цей текст, 700 мільйонів чоловік по всьому світу вивчає англійську мову. 

 


