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Langue vivante 1  
 

Séries L, ES, S 
 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures  

    

Séries ES/S – coefficient : 3 

Série L langue vivante obligatoire (LVO) – coeffici ent : 4 

Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – c oefficient : 8 

 

 
 

ATTENTION 
Le candidat choisira le questionnaire correspondant  à sa série :  

Séries L, ES-S : questionnaire page 4/5  
Série L approfondie : questionnaire page 5/5  

 
 
 

L’usage du dictionnaire et des calculatrices est interdit. 
 
 

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5 
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Document 1 

 
Gæt hvem der igen kaldes verdens lykkeligste folk 

Af Michala Rask Mikkelsen, Berlingske Nyhedsbureau  
Mandag den 9. september 2013, 11:44 

Endnu en gang bliver Danmark rangeret som den lykkeligste nation i verden ifølge 
World Happiness Report, der udkommer mandag. 5 

»Dem, der søger efter større lykke og mere tilfredshed i livet, bør tage til Nordeuropa.« 
Sådan står der i World Happiness Report, der udkommer mandag. 

Ligesom sidste år, hvor rapporten udkom for første gang, løber Danmark i år med titlen 
som den lykkeligste nation efterfulgt af Norge, Schweiz, Holland og Sverige blandt 156 
lande. Samtidig er befolkningen i de afrikanske lande Rwanda, Burundi, Benin og Togo 10 

mindst tilfredse med deres liv. 

»Mens verden generelt er blevet et lidt gladere og mere generøst sted over de seneste 
fem år, har økonomiske og politiske omvæltninger resulteret i et stærkt reduceret niveau 
af velvære for visse nationer,« står der i rapporten ifølge CNN. 

»Folk kan være ulykkelige af mange grunde: Fattigdom, arbejdsløshed, opløsning af 15 

familien og fysisk sygdom. Men i alle slags samfund gælder det, at kronisk psykisk 
sygdom er en væsentlig årsag til elendighed,« konkluderer rapporten. 

Mange af os trækker lidt på smilebåndet, når vi hører, at Danmark igen bliver kåret som 
verdens lykkeligste land. For vi ved godt, at Danmark ikke stod forrest i køen, da der 
blev uddelt solskinstimer i denne verden. Og vi ved godt, at vi har et højt forbrug af 20 

antidepressiv medicin. Så hvad er årsagen til ? Det forklarer en rapport, som Institut for 
Lykkeforskning og Danica Pension præsenterede i sidste uge. 

Rapporten »Der er et lykkeligt land« peger blandt andet på tillid, tryghed og frihed som 
nogle af de væsentligste årsager til, at Danmark klarer sig godt i de internationale 
lykkemålinger. 25 

»Der er særligt én ting, som udenlandske turister forbløffes over, når de besøger 
Danmark. At de danske forældre trygt efterlader deres børn udenfor i barnevogne. 
Mens mor og far nyder en kop kaffe indenfor, får lille Max lov til at sove uden for caféen 
i barnevognen. Det er et vidnesbyrd om den tillid, der eksisterer i det danske samfund. 
Tre ud af fire danskere mener, at man kan stole på de fleste mennesker. Det er 30 

verdensrekord. På globalt plan mener kun én ud af fire personer, at man kan stole på 
de fleste andre mennesker. Vi stoler på hinanden. Ikke bare på vores familie og venner, 
men også på manden på gaden, på de folk, vi ikke kender, og det er med til at gøre livet 
lettere og lykkeligere,« står der i den danske rapport. 

Samtidig konkluderer den, at den danske model er god til at sikre velfærd til borgerne. 35 

Her kan vi blive behandlet på sygehuset, når vi blive syge, modtage økonomisk hjælp, 
når vi mister vores arbejde, og blive hjulpet, når vi bliver gamle. 

MIKKELSEN, Michala Rask, Gæt hvem der igen kaldes verdens lykkeligste folk, 
Copenhague, Journal danois : Berlingske Nyhedsbureau, 9. september 2013, 11:44, 

www.b.dk/node/26791838. 
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Document 2 

 
Jeg husker snart ikke mere, hvordan det begyndte. Langsomt, langsomt. En lille 
ængstelse der voksede. Søvnløshed. Rysteler. Pludselig panik på en flyrejse. Angst for 
biografens mørke indelukke. Hovedpine, åndenød. En evig lytten efter puls og 
hjerteslag; tørhed i munden, sovende fødder. Frygten fik tag i mig.  

En dag blev jeg i sengen. Holdt op med at tage telefonen, holdt bare op. Jeg lod mig 5 

afskedige fra gymnasiet, jeg havde undervist på, fik understøttelse, siden 
sygedagpenge, senere bistandshjælp. Og senere, langt senere, jorden, træerne, regnen. 
Særlig træerne. Der dog består i denne verden, står, på samme sted, bevæget ogunder 
indflydelse af alt ombrink dem, men de flytter sig ikke, de flytter sig ikke, før nogen 
hugger dem om. Og ikke engang dét tager nødvendigvis livet af dem – man slipper ikke 10 

let af med et træ. Stubbene vil skyde, og hurtigt vil de være blevet høje og brede igen, 
vildtvoksende. Det blev en søvløn, jeg nu viede mit liv til. Intet ondt kan mig fattes når 
jeg kravler op og sidder som en abe på de krogede grene. Og det var netop hvor jeg 
befandt mig, da du næste gang fik øje på mig. Denne gang kom du tættere på. 
Smilende. Nysgerrig. 15 

»Hej.« 

Jeg nikkede kort. 

»Hvorfor sidder du deroppe?« 

Jeg stirrede. 

»Er det ikke dig? Der så så fortabt ud i tirsdags. Da du stod bøjet over rosen.« 20 

»Jeg er ikke fortabt.« 

»Er du ikke?« 

Din mund var bred ig blød. Du rakte hånden frem, jeg tog den tøvende, du hjalp mig 
ned. 

Vi begyndte at gå. Du havde den blå hue på, men så tog du den af og stoppede den i 25 

lommen. Du rystede på hovedet så dit hår faldt ned om ansigtet. 

»Kommer du her tit?« 

Jeg nikkede: 

»Jeg holder meget af at gå under store træer.« 
 
 
 

AIDT, Maria Naja, Store træers grønne mørke, in Bavian, Copenhague,  
Edition : Gyldendal, 2006. 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 
 

DES SÉRIES L, ES et S  
 

 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 

A. Répondez en danois aux questions suivantes par une ou deux phrases 
complètes, en vous rapportant aux documents 1 et 2 : 

  1. Hvis man vil være lykkelig, hvor skal man så tage hen ?  

  2. Hvem foretager denne undersøgelse af verdens mest lykkelige og ulykkelige 
lande ? 

  3. Hvilket « vidnesbyrd” er det, der er omtalt som ”den tillid, der eksisterer i det 
danske samfund” ?  

  4. Hvor mange danskere mener de kan stole på de fleste mennesker ? 

  5. Den fortællende person (i uddraget fra novellen af Naja Maria Aidt), nævner  
hvilke sociale elementer der karakteriserer at hans sociale liv ophører lidt 
efter lidt. 

B. Répondez par ja, nej ou jo en justifiant votre choix par une citation du document 
1 ou du document 2 : 

  6. Der er bestemte grunde til at folk føler sig ulykkelige ifølge den nævnte 
undersøgelse ? 

  7. Der er ingen præcise årsager til, at Danmark klarer sig godt i de 
internationale lykke målinger ? 

  8. Undersøgelsen nævner ikke at man tillidsfuldt kan lade barnevogne med 
sovende børn blive stående uden for en café ? 

  9. Personen i novellen virker bekymret over sin økonomiske fremtid da han ikke 
længere går på arbejde ? 

10. Undersøgelsen konkluderer ikke at danske model er god til noget præcist ? 
 
 

II- EXPRESSION : 10 points 

Traiter en danois deux sujets  au choix parmi les trois proposés ci-dessous en 
120 mots environ par sujet : 

1. Hvad menes der med tryghed, ifølge undersøgelsen og ifølge novellen ? Du 
kan eventuelt inddrage i dit svar, hvad tryghed betyder for dig i din 
dagligdag ? 

2. Debatter de modsætnings forhold der gør sig gældende mellem det der 
skaber en lykkelig tilværelse og en ulykkelig tilværelse, som her ifølge 
undersøgelsen, eller ifølge novellen. 

3. Hvorfor bliver der i Danmark trukket på smilebåndene af undersøgelsens 
konklusion om at Danmark er verdens mest lykkelige land ? Hvilke sociale 
kontraster eller modsætninger er der tale om i artiklen omkring 
undersøgelsen ? Måske kan du inddrage novellen for at illustrere de 
kontraster ?  
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 
 

DE LANGUE VIVANTE APPRONFONDIE SÉRIE L  
 

 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 

A. Répondez en danois aux questions suivantes par une ou deux phrases 
complètes, en vous rapportant aux documents 1 et 2 : 

  1. Hvis man vil være lykkelig, hvor skal man så tage hen ?  

  2. Hvem foretager denne undersøgelse af verdens mest lykkelige og ulykkelige 
lande ? 

  3. Hvilket « vidnesbyrd” er det, der er omtalt som ”den tillid, der eksisterer i det 
danske samfund” ?  

  4. Hvor mange danskere mener de kan stole på de fleste mennesker ? 

  5. Den fortællende person (i uddraget fra novellen af Naja Maria Aidt), nævner  
hvilke sociale elementer der karakteriserer at hans sociale liv ophører lidt 
efter lidt. 

B. Répondez par ja, nej ou jo en justifiant votre choix par une citation du document 
1 ou du document 2 : 

  6. Der er bestemte grunde til at folk føler sig ulykkelige ifølge den nævnte 
undersøgelse ? 

  7. Der er ingen præcise årsager til, at Danmark klarer sig godt i de 
internationale lykke målinger ? 

  8. Undersøgelsen nævner ikke at man tillidsfuldt kan lade barnevogne med 
sovende børn blive stående uden for en café ? 

  9. Personen i novellen virker bekymret over sin økonomiske fremtid da han ikke 
længere går på arbejde ? 

10. Undersøgelsen konkluderer ikke at danske model er god til noget præcist ? 
 
 

II- EXPRESSION : 10 points 

Traiter en danois les trois sujets  suivants en 130 mots environ par sujet : 

1. Hvad menes der med tryghed, ifølge undersøgelsen og ifølge novellen ? Du 
kan eventuelt inddrage i dit svar, hvad tryghed betyder for dig i din 
dagligdag ? 

2. Debatter de modsætnings forhold der gør sig gældende mellem det der 
skaber en lykkelig tilværelse og en ulykkelig tilværelse, som her ifølge 
undersøgelsen, eller ifølge novellen. 

3. Hvorfor bliver der i Danmark trukket på smilebåndene af undersøgelsens 
konklusion om at Danmark er verdens mest lykkelige land ? Hvilke sociale 
kontraster eller modsætninger er der tale om i artiklen omkring 
undersøgelsen ? Måske kan du inddrage novellen for at illustrere de 
kontraster ?  

 


