
Czas 

na francuski



300 mln ludzi na na wszystkich kontynentach mówi
po francusku. W roku 2050 na świecie będzie 700

mln frankofonów (głównie za sprawą Afryki).

Jest to język urzędowy w 32 krajach.

Francuski to 5 język na świecie pod względem liczby
użytkowników  i 4 język w Internecie pod względem
ilości publikowanych treści.

Trochę liczb...



Język przyjemny 

w nauce
Francuski jest uważany za jeden 

z najpiękniejszych języków na świecie. 
Jest melodyjny i logiczny. 
Po czterech latach nauki w naszej szkole możesz
osiągnąć dobry poziom znajomości tego języka
i zdobyć międzynarodowy certyfikat DELF.



Francuski jest językiem międzynarodowym
kuchni, mody, teatru, filmu, sztuk
wizualnych, tańca, muzyki i architektury. 
Jest też językiem sportu, m. in. sportów
ekstremalnych, kolarstwa, szermierki 
i oczywiście Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego.

Język kultury i sportu



Francja jest najczęściej
odwiedzanym krajem na świecie.
Z językiem francuskim poznasz
kulturę i mieszkańców Belgii,
Szwajcarii, Luksemburga, Kanady
oraz wielu państw Afryki, a także
Azji.

Język podróżowania



Otwarte drzwi na świat

Znając francuski możesz czerpać
informacje ze wszystkich kontynentów
z międzynarodowych mediów w języku
francuskim (TV5 Monde, France24,
Radio France Internationale).



Perspektywa
ciekawej pracy
Mówiąc po francusku i angielsku masz
większe szanse na międzynarodowym rynku
zatrudnienia. 
Francja jest drugim największym
inwestorem i trzecim pracodawcą
zagranicznym w Polsce (głównie w sektorze
telekomunikacji, handlu i dystrybucji oraz
bankowości).



Język do nauki innych
języków

Nauka francuskiego pomaga w nauce innych

języków, w tym języków romańskich (hiszpański,

włoski, portugalski i rumuński).

Pomaga również w nauce języka

angielskiego (ponad 50% obecnego

słownictwa angielskiego pochodzi 

z języka francuskiego!).



Język stosunków
międzynarodowych

Język francuski jest zarówno roboczym i oficjalnym 

językiem w ONZ, UE oraz w UNESCO, NATO,

Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, 

Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu

i kilku międzynarodowych sądach.

Francuski jest językiem trzech siedzib instytucji

europejskich: Strasburga, Brukseli i Luksemburga.



Język możliwości …
studiowania 

W Polsce istnieje ponad 70 polsko-

francuskich programów studiów
wspólnych, w ramch których część
kształcenia odbędziesz we Francji, a po
ich ukończeniu otrzymasz dwa dyplomy:
uczelni polskiej i uczelni francuskiej.



Język miłości 
i rozumu
Największe dzieła filozoficzne 

i najpiękniejsze teksty o miłości

powstawały w języku francuskim.

 



Język francuski czyni
Cię wyjątkowym:)

Zacznij od francuskiego w ZSO nr 1 w Raciborzu!


