
10BR2L/2SME1 

Page 1/4 

 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

 
 

SESSION 2010 
 
 
 

BRETON 
 
 
 

LANGUE VIVANTE 2 
 
 

Séries L et S 
 

 
 
 

Série L Série S 

Durée : 3 heures – Coefficient : 4  Durée : 2 heures – Coefficient : 2  
 
 
 
 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est  pas autorisé. 
 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il  est complet. 
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

 
 
 
 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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An alarc’h gloazet 

E-pad ar goañv garv warlene, ur yenion vras a rene, kenkoulz e-kreiz ar vro evel en ribl ar mor. 
Zoken ar poulloù dour-mor hag an eonenn1 chomet e dilerc’h ar gwagennoù a oa skornet ! 

Un devezh deus ar beure, Laouig an Titig, pesketaer Lokemo a glevas klemmoù skrijus[...]. An deiz 
a-raok, war-dro serr-noz, en doa gwelet ur bagad elerc’h o tiskenn deus an oabl hag oc’h en em 
leskel da gouezhañ, en ur wikal2, war ar rec’hell en-dro d’ar porzh-mor […] 5 

Yezhoù al labous a deue deus ‘trezek ar C’hastell, ar bern rec’hell bras en tu all d’ar porzh-mor. 
Laouig az eas dre eno hag a chomas mantret : ur pezh alarc’h du, e zivhar tapet don e-barzh ar 
skorn, a zifrete e zivaskell evit en em ziframmañ […] An deiz a-raok, skuizh-bras gant e veaj hir, e 
oa, sur mat, chomet kousket kerkent ha degouezhet eno. E-pad an noz, ar yenion a oa gwashaet 
ha d’ar beure e oa skornet kalet ar poull-dour en-dro dezhañ […] 10 

En ur dostaat muioc’h, Laouig a welas en doa ar paour-kaezh loen, oc’h esa en em zifretañ, en em 
c’hloazet da vat : e zivhar a oa dirusket3 ha beg un askell a-istribilh. Ar skorn, en-dro dezhañ, a oa 
ruziet gant e wad. 

Al labous a ehanas da skrijal ha da fringal. Marteze e tivine e oad o tont d’e sikour. Gant ur vilienn, 
Laouig a dorras ar skorn en-dro d’e dreid. Gant evezh e tilammas an tammoù diwezhañ. Al labous 15 

en em leske d’ober. Pa oa dishual4, Laouig a oa en gortoz d’e welet monet da nij pe, d’an 
nebeutañ, da bellaat. Ne reas netra, nemet kluchañ war ar skorn. Skuizh-divi moarvat, ec’h en em 
leskas ober allazig5. Nec’het, ar pesketaer ne ouie petra ober deus outañ. « N’on ket kap d’e leskel 
aze, emezañ ; kasomp anezhañ d’ar gêr ! » 

An alarc’h dindan e gazell, ez eas d’e di. Soazig, e wreg, a chomas souezhet bras ouzh e welet 20 

oc’h en em gavout gant ar pezh loen-se. “O, va Doue ! emezi, pebezh soubenn vat ez an d’ober ! 
- Na ri ket ! a respontas he gwaz. Me a ya da voueta ha da bareañ al loen-mañ, evit dezhañ 
adkemer e nij. » 
Aozañ a reas dezhañ un tamm boued, hag an alarc’h marnaoniet e zebras prim. Goude e lienas e 
dreid gouliet hag e lakaas en ur c’hef bras, karget e foñs a blouz fresk. Al labous ne glaske ket 25 

bepred mont kuit. “A-benn warc’hoazh, a soñje Laouig, en do kemeret e holl nerzh.” 
An deiz war-lerc’h, avat, goude bezañ debret ar skudellad yod-pesked aozet dezhañ, ne seblantas 
ket bezañ c’hoantezus da vonet kuit. Meur a wech ez eas d’al liorzh en ur jilgammat ha bep tro e 
teuas war e giz d’e gef. An devezhioù goude e c’hoarvezas memes tra. Ne gamme ket ken ; e 
c’houlioù hag e askell a oa pareet. Bevet ha diskuizhet mat, e oa bremañ gouest da nijal kenkoulz 30 

hag a-raok. Ober a reas meur a dro dreist an ti ha rec’hell ar porzh, mes, bep gwech, e tistroe d’“ar 
gêr”, hag eno e klaske bezañ mignonellet gant an dud ; ha bep abardaez, abred, ez ae da gousket 
en e gef.  
Abred amzer, holl dud Lokemo a c’houvezas ar c’heloù. Deredek a rejont evit gwelet an “alarc’h 
gouez” doñvaet gant Laouig, raktal anvet “Duig” ha deuet buan da vezañ poblus. Bemdez e veze 35 

gwelet o tarnijal dreist ar porzh-mor, ha zoken pelloc’h, du-hont etrezek ar Yeoded hag Enez Milio. 
Laouig oa en em staget deus e loen. Erru oa da grediñ e c’hellfe e virout atav. Mes pep den, pep 
aneval ha pep tra a dle sentiñ deus Lezennoù bras ar Bed…. 

En deizioù diwezhañ a viz C’hwevrer, ar yenion a ehanas en un taol. Ur c’hwezadenn glouar a 
dremenas war an dud hag an traoù. An nevez-amzer oa degouezhet, ha d’e heul, holl 40 

galvadennoù ar Vuhez […..] 

Ur mintinvezh, Laouig oa savet abred, rak ar mor oa leun a-raok an deiz. En ur brientiñ e rouedoù, 
e tostaas da Zuig evit lavaret dezhañ ur ger flour pe zaou, evel a rae bemdez. Chom a reas 
souezhet ouzh e welet oc’h en em lakaat da redek en-dro d’an ti en ur wikal […] 

                                         
1 Eonenn : seurt danvez gwenn pouezet gant ar gwagennoù pa sav ar mor 
2 gwikal : ober un trouz skrijus 
3 dirusket : gloazet 
4 dishual : dieub 
5 ober allazig : flouraat unan bennak pe ul loen bennak 
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A greiz-holl ec’h ehanas da skrijal hag e kemeras e nij. E skeudenn zu vras, gwelus mat war an 45 

oabl hanter-sklaer, a droas en-dro d’an ti ha d’ar porzh-mor, en kelc’hioù dalc’hmat war-gresk ha 
war uhelaat. Gwelout a reas Laouig al labous oc’h ehan da dreiñ hag o skarzhañ evel ur saezh6 
etrezek an hanternoz. E daolioù eskell, da gentañ gwelet mat, a vihanaas buan, a deuas da vezañ 
ken bihan evel ur mouchig-dall, ha kerkent ne voe ken an alarc’h nemet ur pik du, a steuzias du-
hont, a-us Beg-Leger, e sklaerder kentañ ar sav-heol. 50 

Selloù Laouig, leun a dristidigezh, a ziskennas war an douar. E rouedoù en e zorn, e benn stouet, 
ez eas d’e vag en ur ruzañ e votoù. 
 
 
 55 

Théophile Jacop 
 

Priz kentañ Kenstrivadeg Pobl 1964 
Embannet gant Emgleo Breiz-Ar Helenner e 1984                

                                         
6 ur saezh : ur bir 
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A--Compréhension du texte – Kompren an destenn (10 po ints)  
 
Respont bewech gant ur frazenn da nebeutañ. 
 
Goulennoù evit ar rummadoù L ha S – questions pour les séries L et S 
 

1. Un alarc’h : petra eo ? (displegit e brezhoneg) 
 

2. Petra a ziskouez e oa bet garv ar goañv ar bloaz-se ? 
 

3. Petra en doa gwelet Laouig an Titig o tont deus an oabl ? 
 

4. E peseurt stad oa deuet an alarc’h da vezañ ha perak ? 
 

5. Petra a reas Laouig ? 
 

6. Perak e chomas souezhet Soazig ha petra he doa c’hoant d’ober ? 
 

7. Penaos e teuas an alarc’h da vezañ doñv ? 
 

8. Petra a lakaas al labous da cheñch doare ? 
 

9. Penaos ha dre belec’h ez eas kuit ? 
 

10.  Penaos eo diskouezet santimant Laouig gant ar skrivagner? 
 
 
Goulennoù evit ar rummad L – Questions pour la série L 
 

1. Displegit petra a dalvez en destenn “Lezennoù bras ar Bed” (linenn 38) ha 
“galvadennoù ar Vuhez” (linenn 42) ? 

2. Petra a dalvez “skarzhañ evel ur saezh” (linenn 47) ? 
 
 
B – Expression écrite – Emzispleg (10 points)  
 
E-touez an tri sujed-mañ e tibaboc’h : 
- ur sujed (rann S) – 200 ger 
- daou sujed (rann L) pep sujed : 150 ger 
 
 

1. E plas Duig emaoc’h. Kontit ar pezh zo c’hoarvezet ganeoc’h, penaos oc’h bet 
gloazet ha penaos ho peus bevet an traoù e-pad an noz yen ? 

 
2. Petra a soñjit deus labour ar c’hevredigezhioù a ra war-dro al loened gloazet pe en 

arvar ? Hag eñ eo un dra vat sikour anezhe ? Displegit ho respont. 
 

3. Kontit pe ijinit ur bourmenadenn leun a zarvoudoù dic’hortoz degouezhet genoc’h. 
Savit ur pennad. 

 


