
Dlaczego warto 
uczyć się języka 
francuskiego...

Pourquoi apprendre 
le français ?

Znajomość języka francuskiego  
to opanowanie języka Unii 
Europejskiej i kontaktów mię-
dzynarodowych
	Język francuski jest jednym 

z oficjalnych języków Unii 
Europejskiej; jest także 
językiem roboczym NATO, 
ONZ oraz Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego, 
Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości, 
Światowej Organizacji 
Handlu, Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża oraz 
innych organizacji tego typu.

	Znajomość francuskiego jest 
nieodzowna w celu podjęcia 
pracy w instytucjach europej-
skich i międzynarodowych.

Znajomość języka francuskiego  
to okno na świat 
	Francuski jest językiem ofi-

cjalnym w 32 krajach.
	Językiem francuskim 

posługuje się 200 milionów 
osób mieszkających na 
pięciu kontynentach.

	Znajomość francuskiego 
otwiera dostęp do ponad 170 
milionów serwisów interneto-
wych w tym języku.

Apprendre le français c’est 
parler la langue de l’Europe et 
des relations internationales
	La France est une des 

langues officielles ou 
langues de travail de l’ONU, 
l’OTAN, ou de l’Union 
européenne, mais aussi 
du Comité international 
olympique, de la Cour 
internationale de justice, de 
l’Organisation mondiale du 
commerce, de la Croix rouge 
internationale, etc. 

	La maîtrise du français 
est nécessaire pour 
entreprendre une carrière 
dans les organisations 
européennes et 
internationales.

Apprendre le français  
c’est rester connecté  
avec le monde
	32 Etats ont pour langue 

officielle le français.
	200 millions de personnes 

parlent le français sur les 
cinq continents.

	Connaître le français 
c’est avoir accès à plus 
de 170 millions de pages 
francophones sur internet.



Apprendre le français c’est investir dans son avenir
	La France est le premier investisseur en Pologne et la cinquième 

puissance commerciale du monde.
	Le marché du travail français est complètement ouvert depuis  

le 1er juillet 2008 pour les Polonais.
	En apprenant le français, je multiplie mes chances sur le marché de 

l’emploi en Pologne et dans les pays francophones.

Apprendre le français c’est pouvoir intégrer les grandes écoles 
supérieures et les universités francophones de renommée 
internationale
	La France accueille chaque année près de 300.000 étudiants étrangers.
	La France est le cinquième pays le plus attractif pour les étudiants 

étrangers. 
	La recherche scientifique française est reconnue internationalement 

avec 31 prix Nobel et 9 médailles Fields pour les mathématiques.

Apprendre le français c’est voyager en France et dans les pays 
francophones et accéder à la culture francophone
	La France est le premier pays visité au monde avec 75 millions de 

touristes par an.
	Connaître le français permet d’être en contact avec plus d’un million 

de personnes d’origine polonaise vivant en France et avec plus de 300 
associations franco-polonaises.

	Connaître le français c’est la possibilité de se familiariser avec une 
grande culture européenne et avec les cultures francophones présentes 
sur les cinq continents.

Znajomość języka francuskiego to inwestycja w Twoją przyszłość
	Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i 

piątą potęgą ekonomiczną świata.
	Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie 

otwarty dla Polaków. 
	Ucząc się języka francuskiego zwiększasz swoje szanse na rynku 

pracy w Polsce i w krajach frankofońskich.

Znajomość języka francuskiego daje możliwość studiów 
na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach 
francuskojęzycznych 
	Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy.
	Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby 

studentów. 
	Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się 

międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości 
francuskiej zostało laureatami Nagrody Nobla, a 9 otrzymało 
medal Fieldsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

Znajomość języka francuskiego daje możliwość swobodnego 
podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do 
kultury krajów francuskojęzycznych
	Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku 

odwiedza ją 75 milionów turystów.
	Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu 

i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością 
pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko-
francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji.  

	Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich 
dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich 
obecnych na pięciu kontynentach.

Francuski i kontaktujesz! Le français c’est branché !www.francuski.fr


