
НАЈРАСПРОСТРАЊЕНИЈИ ЈЕЗИЦИ У 

ЕВРОПИ

Најраспрострањенији језици у Европи 

су: -енглески

-немачки

-шпански 

А у овој презентацији ћу рећи мало 

више о та три језика.



ВИШЕ О ЕНГЛЕСКОМ

ЈЕЗИКУ:
• Енглески језик је западногермански језик који 

потиче из Енглеске, а такође се користи као 
матерњи језик у другим државама Уједињеног 
Краљевства - Шкотској, Велсу, и Северној 
Ирској, у Републици Ирској, САД, Канади, 
Аустралији, Новом Зеланду, Јужној Африци, и 
бројним другим земљама. Енглески језик је 
тренутно четврти најраспрострањенији 
матерњи језик на свету (после кинеског, 
шпанског и хиндуа), са неких 380 милиона 
говорника.



Ово су слике неких 

знаменитих места у

Енглеској: 



ВИШЕ О ШПАНСКОМ 

ЈЕЗИКУ
• Шпански или кастиљски језик је иберијски 

романски језик, и четврти је по броју говорника 
у свету. Шпански је матерњи језик 472.000.000 
људи, а говори га и разуме укупно 568.000.000 
људи (Према проценама из 2016. године). Осим 
Шпаније, говори се и у Хиспаноамерици. Према 
последњим истраживањима овај језик има 
највећу стопу пораста броја говорника и сматра 
се да ће у догледно време престићи и енглески 
језик.



• Шпански је део Иберо-романске групе језика, који је 
еволуирао из неколико дијалеката вулгарног латинског у 
Иберији након колапса Западног римског царства у 5. веку. 
Најстарији латински текстови који садрже трагове 
шпанског потичу из средишње северне Иберије у 9. веку, а 
до прве систематски записане употребе језика је дошло у 
Толеду, ондашњој престоници краљевине Кастиље, у 13. 
веку.

• Око 75% модерног шпанског је изведено из латинског, 
грчки је исто тако дубоко допринео шпанском речнику, 
посебно кроз латински, пошто је имао огроман утицај на 
Римску културу и језик.



Ово су слике неких 

знаменитих места у 

Шпанији



ВИШЕ О НЕМАЧКОМ 

ЈЕЗИКУ
• Немачки језик један је од језика западне групе германских 

језика и спада међу највеће светске језике. То је матерњи 
језик највећег броја становника Европске уније. Немачки 
језик је матерњи језик око сто милиона људи у Европи 
(подаци из 2004), односно матерњи је језик 13,3% 
Европљана, што га чини језиком којим се служи највише 
говорника у Европи без Русије, више од француског језика 
(66,5 милиона говорника 2004) и енглеског језика (64,2 
милиона говорника 2004). Немачки је трећи језик по броју 
оних који га уче у школама, други по броју оних који га уче 
у Европи, и трећи у САД (после шпанског и француског). 
Немачки је један од званичних језика Европске уније, где је 
трећи језик по броју оних који га уче (одмах после 
француског).



• Мале заједнице које говоре немачким језиком опстале су у 
Румунији, Чешкој, Мађарској, посебно Русији, Казахстану и 
Пољској, мада су масивне емиграције становништва немачког 
порекла из ових земаља у Немачку смањиле број говорника у 
овим заједницама.

• Ван Европе, највеће заједнице у којима се говори немачки језик 
налазе се у САД (у државама Северној и Јужној Дакоти, 
Монтани, Висконсину и Индијани; у Бразилу (области Рио 
Гранде до Сул, где је настао нем. Riograndenser Hunsrückisch, 
Света Катарина, Парана и Еспирито Санто), у које је мигрирало 
милионе Немаца у задњих двеста година; али већина њихових 
потомака не говори немачки.




