
 

Wasz ulubiony język na Językowym 

Mundialu bab.la  

bab.la language World Cup 2015 

 

(Hamburg, 05.11.2015) Językowy Mundial bab.la został zorganizowany po raz pierwszy w 2013 roku, 

aby znaleźć najbardziej popularny język wśród użytkowników naszego portalu. Językowa rywalizacja 

trwała w tym roku 9 tygodni, a wzięły w niej udział aż 64 różne języki, czyli dwa razy więcej niż w 

roku ubiegłym. Po wygranej języka angielskiego w 2013 oraz polskiego w 2014 roku z przyjemnością 

możemy ogłosić wyniki tegorocznego konkursu. 

Język niemiecki otrzymał trzecie miejsce, wchodząc do czołówki najpopularniejszych języków po raz 

pierwszy. Szczególnie entuzjastycznie głosowali też włoscy użytkownicy. To właśnie dzięki nim język 

włoski uplasował się na drugim miejscu. Absolutnym zwycięzcą w tegorocznym Językowym Mundialu 

bab.la okazał się język francuski. Romantyczne brzmienie i wyrafinowana składnia tego pięknego 

języka podbiły serca naszych użytkowników, dlatego to właśnie la langue de l'amour jest najbardziej 

lubiany wśród miłośników portalu bab.la. 

"Można powiedzieć, że kluczowymi słowami na Językowym Mundialu bab.la jest różnorodność i 

zabawa. Różnorodność, ponieważ w rywalizacji wzięły udział języki  z całego świata" - mówi 

kierownik projektu Benedetta Montagnoli. "Zabawa, ponieważ zaangażowanie użytkowników jest 

wyjątkowe, co pokazuje łączna liczba oddanych w tym roku głosów - prawie 120.000." 

Zwycięstwo języka francuskiego jest doskonałym przykładem globalnego zasięgu Językowego 

Mundialu bab.la, w którym brały udział wszystkie francuskojęzyczne kraje. Jak twierdzi manager 

marketingu internetowego, John Barré: “La francophonie jest wspólnotą, która wykracza poza 

granice, reprezentując jedność ludzi na różnych kontynentach, niezależnie od napięć politycznych." 

Rezultaty i pełen ranking Językowego Mundialu bab.la 2015 można zobaczyć tutaj: 

http://pl.bab.la/niusy/language-worldcup-2015 

 

Portal bab.la: 

bab.la to interaktywny portal językowy oferujący słowniki online, testy i gry językowe, forum  

o językach obcych, zwroty i rozmówki oraz program do nauki słówek. Obecnie strona dostępna jest 

w 28 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, francuski, grecki, hindi, niderlandzki, 

hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, fiński, portugalski, rosyjski, 

rumuński, suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski i esperanto). Strona działa 

według modelu wiki, który umożliwia użytkownikom kreowanie własnej treści oraz pozwala na 

otrzymywanie informacji zwrotnych. Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter i 

Patrick Uecker. Od kwietnia 2015 roku bab.la został częścią rodziny słowników oksfordzkich pod 

kierownictwem Oxford University Press. 
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