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Istoria limbii franceze începe odată cu cucerirea Galiei de către romani,
terminată în secolul I î.Hr. Limba latină populară este adoptată treptat de populaţia
autohtonă, în cursul unei perioade de bilingvism care durează pînă în secolul al V-lea.
Limba galică o influenţează pe cea latină, constituind substratul viitoarei limbi franceze.
Se formează astfel o limbă numită de lingvişti galo-romană.

Limba franceză este o limbă indoeuropeană din familia limbilor romanice,
dominantă pe tot teritoriul Franţei actuale şi în regiuni limitrofe ale unor ţări vecine.
Începînd cu secolul al XVII-lea, Franţa şi-a extins limba peste mări, pe toate continentele,
datorită expansiunii sale coloniale. Tot din secolul al XVII-lea şi pînă la începutul celui de-
al XX-lea, graţie ponderii economice şi culturii Franţei, limba acesteia a fost principala
limbă de comunicare internaţională.











Un decalog al învăţării limbilor străine

 Rezervează zilnic cel puţin 10 minute pentru studiu;
 Schimbă periodic metodologia de învăţare;
 Învaţă zilnic cel puţin 10 cuvinte noi;
 Pe lîngă cuvinte izolate învaţă şi expresii uzuale;
 Alege vocabularul pe care să-l foloseşti în mod curent.









Château de Chambord

Limba franceză este deseori numită şi limba dragostei, 
datorită culturii franceze precum şi muzicalităţii ei.















Château de Charbonnières

„ Am învăţat italiana ca să vorbesc cu Papa, spaniola ca să vorbesc
cu mama, engleza ca să vorbesc cu mătuşa, germana pentru a
vorbi cu prietenii, iar franceza pentru a vorbi cu mine însumi.”

Carol Quintul









Franceza este vorbită în total de aproximativ 220 de milioane de oameni

fie ca limbă maternă, ca limbă secundă sau ca limbă străină, în ţările membre,

asociate sau cu statut de observatoare din Organizaţia Internaţională a

Francofoniei (OIF), precum şi în alte cîteva ţări din afara acesteia,

ca Algeria sau Statele Unite ale Americii.

Nu există date precise nici despre cei care au franceza ca limbă maternă.

Numărul lor este estimat la 110 milioane. În clasamentul numărului de vorbitori ai

diferitelor limbi, franceza este pe locul al VI-lea în lume şi pe locul al II-lea

în Europa. Franceza este limbă oficială în 29 de ţări, ocupînd în această privinţă

locul al II-lea după limba engleză. Din cele 29 de state suverane în care franceza

este limbă oficială, în 13 ea este singura cu acest statut: Franţa, Benin, Burkina

Faso, Congo, Coasta de Fildeş, Gabon, Guineea, Mali, Monaco, Niger, Republica

Democrată Congo, Senegal, Togo.
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