
Najczęściej używane języki świata – lista największych języków świata pod względem liczby 
mówiących. Ze względu na trudności w wyznaczeniu dokładnej liczby użytkowników danego 
języka, poniższe dane mają jedynie charakter szacunkowy. 

Klasyfikacja według portalu Ethnologue (wydanie 2017) 

Poz. Nazwa języka 
Rodzina 
(grupa) 

Język 
ojczysty

[1]
, 

(w milionach) 

Drugi 
język

[2]
, 

(w 
milionach) 

Razem
[3]

 
(w 

milionach) 

1. 

język chioski 
(język mandaryoski) 
(język wu) 
(język yue) 

chiosko-
tybetaoska 

1281 
(898) 
(80) 
(73) 

194+ 
(194) 
- 
- 

1475 
(1091) 

(80) 
(73) 

2. język hiszpaoski 
indoeuropejska 
(romaoska) 

437 91 528 

3. język angielski  

indoeuropejska 
(germaoska) 

372 612 984 

4. język arabski  

afroazjatycka 
(semicka) 

292 - 292 

5. język hindi 

indoeuropejska 
(indoaryjska) 

260 121 381 

6. język bengalski 

indoeuropejska 
(indoaryjska) 

242 19 262 

7. język portugalski 

indoeuropejska 
(romaoska) 

219 11 229 

8. język rosyjski 

indoeuropejska 
(słowiaoska) 

154 113 268 

9. język japooski japooska 128 0 128 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_germa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_arabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_afroazjatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_semickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hindi
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bengalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_portugalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_s%C5%82owia%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
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(w 

milionach) 

10. 
język lahnda 
(język 
zachodniopendżabski) 

indoeuropejska 
(indoaryjska) 

119 
(93) 

- 
119 
(93) 

11. język jawajski austronezyjska 84 - 84 

12. język koreaoski koreaoska 77 - 77 

13. język niemiecki 

indoeuropejska 
(germaoska) 

77 53 130 

14. język francuski 

indoeuropejska 
(romaoska) 

76 153 230 

15. język telugu drawidyjska 74 5 79 

16. język marathi 

indoeuropejska 
(indoaryjska) 

72 3 75 

17. język turecki 

ałtajska 
(turecka) 

71 0 71 

18. język urdu 

indoeuropejska 
(indoaryjska) 

69 94 163 

19. język wietnamski austroazjatycka 68 - 68 

20. język tamilski drawidyjska 68 8 76 

21. język włoski 

indoeuropejska 
(romaoska) 

63 3 66 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_lahnda
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_zachodniopend%C5%BCabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_zachodniopend%C5%BCabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_jawajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_austronezyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_korea%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_korea%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_germa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_telugu
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_drawidyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_marathi
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_turecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_a%C5%82tajskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_tureckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_urdu
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoaryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wietnamski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_austroazjatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_tamilski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_drawidyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie
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(w 

milionach) 

22. 
język perski 
(język iraoski perski) 

indoeuropejska 
(iraoska) 

62 
(53) 

- 
62 

(53) 

23. język malajski austronezyjska 61 - 61 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_perski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_ira%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_malajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_austronezyjskie

