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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SÉRIES L – ES - S 
 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SÉRIES STG - STL - STI2D - STD2A 
 
 
 
 

 
ÉPREUVE ÉCRITE DE LANGUE VIVANTE II 

BRETON 
 

 
Durée de l’épreuve par série :  
- 2 heures (séries ES, S, STI2D, STD2A, STL, STG) 
- 3 heures (série L) 

 
Coefficients par série :  
- 2 (Séries ES, S, STI2D, STD2A, STL, STG spécialités GSI, CFE, mercatique) 
- 3 (série STG spécialité CGRH) 
- 4 (série L) 

 
__________________________________________________________ 

Session 2013 
 
 

SUJET 
 

 
BARÈME DE NOTATION  

1ère sous-partie : 
Compréhension de l’écrit 10 points 

2ème sous-partie : 
Expression écrite 10 points 

 
 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5 

 
L’usage des calculatrices ainsi que du dictionnaire  n’est pas autorisé
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Blaz ar vuhez   (Etre Oran ha Brest) 

Perak e oan aet kuit eus va bro, Aljeria. Un hunvre savet en va fenn, un taol broka. Ugent 
vloaz e oan, ur «fellah» a oa ac'hanon, da lavaret eo ur c'houer1 dister. Labourat a raen 
douar asambles gant va zud, gounit a raemp ed ha legumajoù e douaroù sec'h. Nag a 
boan evit dourañ anezho ! Pegeit ha pegeit ! C'hoant bale-bro am boa, bevañ ur vuhez all. 

Daou vreur din a oa dija en tu-mañ d'ar mor kreizdouarel. Abaoe un nebeud bloavezhioù o 5 

doa kuitaet Aljeria, ar «bled» Maghnia e-kichen Oran, daouzek kilometr diouzh harzoù 
Bro-Varoko. E-kreiz Europa, edont bremañ, nepell eus Luksambourg, o labourat e 
mengleuzioù-houarn, en disheol da vat. 

Aet e oan skuizh o c'hedal va zro. Skrivet em boa da va breudeur evit goulenn diganto 
degas deomp ur gwenneg bennak, un tammig «flouze» e-giz ma lavaromp. Ya pakañ 'ri ! 10 

«Makach !» Traoù all a oa war o spered ha n'eo ket soñjal en o familh o vevañ er 
baourentez. 

Ret e oa din mont kuit. Peseurt buhez em bije bet ma vijen bet chomet er gêr, er «bled». 
E-pad pemp bloaz e oan bet e skol ar C'horan. Gellet em bije chom er vro da labourat 
douar; met ur fri kurius em boa, c'hoant da welet ar bed en-dro din. 15 

Setu m'am boa kuitaet va bro d'am zro. Paket ar vag e porzh Oran. Daou zervezh war-
lerc'h edon e touarañ e Port-Vendre e-kichen Sète. Pebezh abadenn e-pad an daou 
zervezh-se avat ! Dirollet oa ar mor, klañv-ki e oa an holl e-pad an treizh, ha rikouret ar 
pesked ganeomp. Keuz am boa da vezañ kuitaet va bro. Etre div zislonkadenn e klaskemp 
kousket. 20 

Da viz Here 1954 e oan en em gavet e Bro-C'hall. C'hwezek vloaz all a-raok erruout e 
Brest. Bremañ emaon war va leve, sioul eo va buhez. Galoupat bro em eus bet graet etre 
Valenciennes ha Tolosa, Pariz ha Clermont-Ferrand. Labourat war an hentoù, an tiez, an 
hentoù-houarn, al labouradegoù-houarn. Nag a fouge ennon o lavaret da va bugale vihan 
dre m'az aen : «Sellit ouzh ar marc'h-du o vont en-dro gant tredan ! Graet ganin-me. Sellit 25 

ouzh tourioù uhel Pontanezen. Pegen brav int livet ! Graet ganin-me». N'on ket bet va-
unan oc'h ober avat. 

Alies e teu da soñj din eus Bretoned a oa o chom e norzh Bro-C'hall. O lojañ edon e ti ur 
c'houblad hag o doa degemeret ac'hanon, ha karet ac'hanon, e-giz ma vefen bet o mab. 
D'ar poent-se e oan bet kraouiet e-pad nav miz abalamour ma oan o stourm evit dieubiñ 30 

va bro. 

Ouzh un den all a oa eno ivez em eus joa vras c'hoazh, prizoniad oa asambles ganin. 
Desket en doa din lenn ha skrivañ galleg. Salv e vefen bet chomet hiroc'h en toull, kement 
a c'hoant deskiñ am boa. Atav em eus bet c'hoant deskiñ ha sikour ar re all : abalamour 
d'an dra-se e kemeran perzh bras e buhez ar c'hevredigezhioù e Brest abaoe 1977. Nag a 35 

blijadur ober anaoudegezh gant an dud, pep hini gant ur vuhez hag ur sevenadur 
disheñvel. Reiñ a ra blaz d'ar vuhez ! 

Ahmed Ben Abdallah  Dastumet gant Goulc'han Kervella, Ya!, niv 374 10/08/2012. 

                                                           
1
 Kouer = peizant 
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A- Kompren (10 poent) 

 
En ur gemer harp war ar skrid hag ar skeudenn, respontit d'ar goulennoù da heul. 
 
1. Peseurt liammoù ‘zo etre an dielloù-se ? (Roit tri respont )  
 
divroañ 
touristelaat 
Aljeria 
Breizh 
Treuziñ ar mor 
plantañ kaol 
 
 
2. Klaskit e-barzh an destenn frazennoù a c'hell lavaret ar plac’h war ar skritell. (Meur a 
respont mat ‘zo)  
 
Nag a boan evit dourañ anezho ! 
“C'hoant bale-bro am boa, bevañ ur vuhez all” 
Aet e oan skuizh o c'hedal va zro. 
Ret e oa din mont kuit. 
Met ur fri kurius am boa, c'hoant da welet ar bed en-dro din. 
Sellit ouzh ar marc'h-du o vont en-dro gant tredan ! Graet ganin-me. 
E-pad pemp bloaz e oan bet e skol ar C'horan.  
Reiñ a ra blaz d'ar vuhez ! 
 
 
3. Ahmed Ben Abdallah a zeu deus : (Meur a respont mat ‘zo) 
 
Fellah 
Maghnia 
Maroko 
Aljeria 
Clermont-Ferrand 
 
 
4. Peseurt micher en doa a-raok mont kuit ? (Meur a respont mat ‘zo)  
 
Mekanikour 
tavarnour 
kouer 
fellah 
 
 
5. E peseurt skol e oa bet?  
 
E skol ar C'horan e oa bet. 
E skol Oran e oa bet. 
E skol Ober e oa bet. 
E skol ar barrez e oa bet. 
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6. Petra oa e vicher goude 1954 ? (Meur a respont mat ‘zo) 
 
Labourat sevel c'hwen 
Labourat war an hentoù 
Labourat war an tiez 
Labourat war ar Sul 
 
 
7. Anavezout a rae tud en Europa a-raok mont kuit ?  
 
Ne rae ket, den ebet. 
Ya, e vreudeur a oa en Europa a-raokañ. 
Ya, Prezidant ar Republik. 
Ya, un eontr en doa e Pariz. 
 
 
8. Penaos e oa tremenet e veaj da Europa ? (Meur a respont mat ‘zo) 
 
Sioul e oa ar mor ha kaer an amzer. 
Skuizhus e oa. 
Dirollet e oa ar mor. 
Tapet e oa bet ur bern pesked. 
Yac'h-pesk e oa an holl. 
Gant an holl e oa bet dislonket 
 
 
9. Perak e oa bet lakaet Ahmed Ben Abdallah en toull ?  
 
10. Kemerit harp war an destenn evit diskouez eo deuet Ahmed Ben Abdallah da vezañ un 
den a youl vat.  
 
 
B- Pennad-skrid (10 poent) 

E-touez ar pevar sujed-mañ dibabit :  
- daou sujed (rann L) - pep sujed : 150 ger 
- ur sujed (rannoù all) - 200 ger  

 

Sujed 1 : Divroet ho peus. Kontit ho puhez er vro nevez d’ho preur chomet er gêr. 

Sujed 2 : Peseurt eskemmoù a c'haller kaout gant an dud deuet eus lec'h all ? 

Sujed 3 :  Erruet e Port-Vendre e skriv Ahmed Ben Abdallah ul lizher d’e dud evit kontañ e 
veaj. 

Sujed 4 :  « Arabat deoc’h mont er c’hêrioù bras kennebeut. Ur c’holl bras eo evit al labour-
douar. Dleet eo da gouer chom kouer » eme Saig Tinvez er pezh-c’hoari Divroañ. Petra a 
sonjit. 


