Polski najpopularniejszym językiem w rankingu
międzynarodowego portalu językowego bab.la

(Hamburg, 14 listopada 2014) Portal bab.la publikuje wyniki „Językowego Mundialu” (Language
World Cup 2014). Turniej rozpoczął się 13 października i trwał prawie pięć tygodni, podczas których
każdego dnia odbywały się przyjacielskie rozgrywki między dwoma z 32 uczestniczących języków.
Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem międzynarodowej społeczności, odwiedzający oddali
w sumie ponad 70 tysięcy głosów na swoje ulubione języki.
Trzecie miejsce zajął język włoski, który sprawił pierwszą turniejową niespodziankę, wygrywając
z językiem hiszpańskim. W bardzo wyrównanym i do samego końca pasjonującym finale język polski
niewielką różnicą głosów niespodziewanie pokonał faworyta - język angielski. Można śmiało
powiedzieć, że zwycięstwo języka polskiego to największa sensacja tegorocznego turnieju.
„Językowy Mundial wymyśliliśmy, ponieważ brakuje danych dotyczących najpopularniejszych
języków na świecie. Chcieliśmy wypełnić tę lukę i dlatego o zdanie na ten temat postanowiliśmy
zapytać odwiedzających portal językowy bab.la.” – mówi Benedetta Montagnoli, odpowiedzialna za
organizację turnieju. „Wyniki tegorocznej edycji turnieju są bardzo interesujące. W finałowej trójce
obok faworytów: języka włoskiego i angielskiego, nieoczekiwanie znalazł się również język polski
i wygrał w porywającym finale. Tym samym język polski nadrobił straty z zeszłego roku, kiedy w
półfinale musiał uznać wyższość języka angielskiego. Cieszymy się bardzo z zainteresowania naszym
turniejem i dziękujemy wszystkim, którzy kibicowali swoim ulubionym językom, oddając głosy
i komentując rozgrywki na Facebooku i Twitterze.”
Wyniki całego turnieju można znaleźć pod adresem: http://pl.bab.la/niusy/language-worldcup-2014
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
26 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, francuski, grecki, hindi, niderlandzki,
hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński,
suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski). Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr
Andreas Schroeter i Patrick Uecker.
Kontakt:
Joanna Maschke
E-mail: asia [at] bab.la
Telefon: +49 40 707080952
Adres: bab.la GmbH, Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg, Niemcy
Twitter: @babla | Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages | Google+: +babla

