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BRETON 
 

LANGUE VIVANTE 2 
 
 

Série STG (Sciences et technologies de la gestion) 
 

 
Spécialité « communication et gestion des ressources humaines »  Coefficient 3 
 
Spécialités « comptabilité et finance d’entreprise » Coefficient 2 
 « gestion des systèmes d’information » 
 « mercatique » 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 
 
 
 
 

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 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 

 
 
 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Startijenn Gisèle ! 
 
Daoust ma lavar Gisèle : « 'm eus ket bet chañs gwech ebet gant ar baotred », e plij dezhi 
bezañ e-mesk an dud. Dalc'het he deus un ostaleri-ispisiri e Plougoñver : « Ur gwir 
Mammouth bihan e oa ». 
Derc'hel ur stal zo evel bezañ komedianez ! Un ti-bara e Rostren he deus bet ivez. « 'M eus 
ket bet devezh diskrog ebet a-raok ma daou-ugent vloaz. Al labour zo ul louzoù. E-giz-se ne 5 
choman ket da hirvoudiñ. » Sekretourez eo bet ivez, keginet he deus bet e restorantoù, hag 
e kastilli tro-dro Lannuon ! 
Animatourez eo bet ivez er supermarc'hadoù, koef Fouenant war he fenn betek Lille, da 
werzhañ charkuterezh ! Met e Karnoed e oa bet desavet er bloavezhioù hanter-kant, mont a 
rae d'ar skol da Blourac'h. 10 
Pa oa dek vloaz e oa bet peget ouzh he c'hein e-pad un devezh ar redaksion a oa bet graet 
ganti. ‘Barzh he redaksion e oa un nebeud gerioù brezhonek. « Mezh 'm boa bet », lâr-hi. 
Met startijenn zo gant Gisèle, daoust d'an dra-se he deus karet atav he yezh-vamm. 

Komedianez 
« 'Benn 'rez komedianez out ba' kroc'hen unan all, un tu bennak e ankouaez ar pezh out evit 15 
mont ba' buhez unan bennaket all ». Gisèle a c'hoari teatr 'baoe he seitek vloaz. Galvet e oa 
bet gant Marie-Hélène Morvan eus an « Amicale Laïque » da sevel Strollad Kallag, ur 
strollad c'hoariva e brezhoneg. Derc'hel a ra Gisèle d'ober c'hoariva daoust ma n'eo ket yac'h 
ken. Ur c'hrign-bev1 he deus.  
Gisèle a lavar ne « vlej » ket dirak ar re all, nemet pa vez he-unan er gêr. Ouzhpenn c'hoari 20 
ba' Strollad Kallag he deus graet mouezh Della Street er rummad filmoù Perry Mason. 
« Plijout a rae din c'hoari mouezh ur vourc'hizez, me, ur vaouez o tont a-ziwar ar maez. » 
C'hoari a ra c'hoazh gant Strollad Kallag a zo o vont da ginnig ur pezh nevez « Mazheas ar 
c'higer », bet skrivet gant Eduardo Manet. 

Simone Veil 25 
Anaoudegezh he deus Gisèle evit ar merc'hed o deus lakaet gwirioù ar maouezed da vont 
war-raok, evel Simone Veil a lâre « e oa ret krediñ ober ar pezh n'o deus ket bet kredet ar re 
all ober », pa oa bet roet ar gwir d'ar merc'hed da ziforc'hañ2. Bremañ emañ Gisèle o chom 
he-unan e Gouenac'h. « Ma buhez zo din-me etre ma daouarn. Ar vuhez a zesk d'an den 
bevañ », emezi. 30 
Trawalc'h he deus gouzañvet gant ar baotred. Gwelet a ra he familh, ha kenderc'hel d'en em 
lakaat ba' kroc'hen tud all. 
Teatr a ra gant he mignoned eus Strollad Kallag. « Ouzhpenn ur vuhez zo ba'r vuhez ! » 
emezi. Setu meur a hini a chom ganti da vevañ neuze ! 
 35 

Gilles Pennec, Spered ar Vro, Le Télégramme
                                                 
1
 Krign-bev : cancer. 

2
 Diforc’hañ : avorter. 
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A Compréhension du texte – Kompren an destenn (10 points) 
 

Respont bewech gant ur frazenn d’an nebeutañ. 
 

1. Evel petra eo derc’hel ur stal hervez Giséle ? 

2. Daoust ha labouret he deus kalz e-pad he buhez ? Respontit gant skwerioù. 

3. Perak he doa bet mezh ? 

4. Pet vloaz eo ar vaouez-se d’ho soñj ? 

5. Petra a zegas ar c’hoariva dezhi ? 

6. Gant piv e vez oc’h ober c’hoariva ? 

7. Perak en deus plijet dezhi c’hoari mouezh Della Street ? 

8. Petra zo kaoz dezhi “blejal” er gêr ? 

9. Evit peseurt merc’hed he deus anaoudegezh ? 

10. Perak e lavar ar c’hazetennour “Startijenn Gisèle !” ? 

 

 

B Expression écrite – Emzispleg (10 points) 
 

Dibabit ur sujed (200 ger) e-touez an tri-mañ: 

 

Sujed 1: “Ouzhpenn ur vuhez zo ba’r vuhez” eme Gisèle. Peseurt buhez(ioù) ho pefe-c’hwi 

c’hoant da vevañ ? 

 

Sujed 2: E peseurt stad emañ gwirioù ar maouezed hiziv an deiz d’ho soñj? Petra a vefe ret 

ober evit o c’has war-raok c’hoazh ? 

 

Sujed 3: Ha kavout a ra deoc’h emañ ho puhez deoc’h-c’hwi etre ho taouarn ? Displegit 

perak. 

 


