
19SU2GTG11         Page 1/5 

 
SESSION 2019 

 
 
 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

 

SUÉDOIS 
 
 

Langue vivante 2 
 
 
 

Séries ES/S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 
Série L langue vivante obligatoire (LVO) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 8 
Séries STI2D, STD2A, STL, ST2S, STHR et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

 
 
 

ATTENTION 
 

La candidate ou le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série :  
Séries ES-S et Technologiques : questionnaire page 4/5 

Série L : 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 

 
 
 

 
I maj råkade Essi Sievers och jag i kris och jag tillbringade många nätter på Helsingfors 
krogar och klubbar. På Norges nationaldag – Essis mamma Merit var norska – 
berättade jag en dålig norgevits vid familjen Sievers middagsbord och efteråt när Essi 
och jag skulle gå till Rocktails och dansa började vi gräla häftigt.  

Jag kom hem i den ljusa natten, småfåglarna kvittrade och skrek och jag var ensam och 5 

full av 1självömkan. Jag tog fram hörlurarna, lade Patti Smiths Easter på skivtallriken 
och spelade « Because the night » två gånger på högsta volym. När låten tonade bort 
för andra gången uppfattade jag trumslag i otakt. Jag tog av hörlurarna och hörde hur 
huset dundrade av grannarnas slag och stampningar i väggar och golv : jag hade glömt 
att koppla ur högtalarna.10 

                                                 

1 självömkan : se lamenter sur son propre sort. 

« Midsommar med Herr Laakso », Kjell Westö, 2012. 
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Document 2 

 
 
Han var en och åttiotvå lång och hette Tore Andersson. Han vägde sjuttio kilo och han 
hade blont hår och blå ögon och var fyrtiotre år. 

Han såg mycket svensk ut och han var också svensk. Han var både norrlänning och 
stockholmare på en och samma gång. 

På den säng han inte använde låg en reseskrivmaskin. Han hade litterära ambitioner. 5 

Han hade långa ben men ingen hade bett honom vandra Presidentavenyn varken 
österut eller västerut som han gjorde, däremot hade han blivit tillsagd att dricka mycket 
bergsvatten. 

Han hade också blivit tillsagd att äta regelbundet och sova. 

Han hade varit sjuk. 10 

Hur sjuk visste han inte riktigt men han hade varit tillräckligt sjuk för att ha blivit rädd. 

Han var rädd och trodde det syntes på honom och han undvek därför sällskap. Han 
hade betalat både för frukost och middag på hotellet och han hade en plats i matsalen 
vid ett bord för sex personer. Den kväll han anlänt hade han besökt matsalen och han 
hade blivit visad sin plats och presenterad för sina bordsgrannar.15 

 
 
 
 

« En vandring i solen », Stig Claesson Bonniers. 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS  

DES SÉRIES ES ET S DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 ET DES SÉRIES STI2D, STD2A, STL, ST2S, STHR et STMG du BACCALAURÉAT 

TECHNOLOGIQUE 
 

 
 
I – COMPRÉHENSION : 10 points 
 
Répondez en suédois aux questions par une ou deux phrases complètes : 
 

Document 1 

1. Berättaren kommer inte överens med Essi Sievers. 

2. Berättaren är duktig på att berätta vitsar. 

3. Händelsen utspelar sig på vintern. 

4. Berättaren tar fram en cd-skiva för att koppla av. 

5. Grannarna uppskattar Patti Smiths musik. 

 
Document 2 

6 Texten handlar om en kort och mörkhårig man som älskar att sport. 

7 Huvudpersonen, Tore Andersson tycker om att skriva. 

8 Huvudpersonen, Tore Andersson, har tagit in på hotell 

 
II – EXPRESSION : 10 points 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez ni signer votre 
composition, ni citer votre nom, ni celui d’un ou d’une camarade, ni celui de votre 
établissement. 
 
Traiter en suédois un sujet au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en 130 
mots environ. 
 

1. Beskriv en granne som du tycker är originell. 

2. Vad händer med Tore Andersson när han sätter sig vid bordet och har blivit 
presenterad för sina bordsgrannar ? Skriv en fortsättning på historien. 

3. « Huset dundrade av grannarnas slag och stampningar i väggar och golv » 
Skriv en fortsättning på historien. 

4. Tycker du att du är den perfekta grannen ?  Beskriv varför. 
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TRAVAIL À FAIRE POUR LES CANDIDATES OU LES CANDIDATS  

DE LA SÉRIE L DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 

 
I – COMPRÉHENSION : 10 points 

Répondez en suédois aux questions par une ou deux phrases complètes : 

Document 1 

1. Berättaren kommer inte överens med Essi Sievers. 

2. Berättaren är duktig på att berätta vitsar. 

3. Händelsen utspelar sig på vintern. 

4. Berättaren tar fram en cd-skiva för att koppla av. 

5. Grannarna uppskattar Patti Smiths musik. 

Document 2 

6.Texten handlar om en kort och mörkhårig man som älskar att sporta. 

7.Huvudpersonen, Tore Andersson, tycker om att skriva. 

8. Huvudpersonen, Tore Andersson, har tagit in på hotell 
 
Seuls les candidates ou les candidats de la série L composant au titre de la LVA 
(langue vivante approfondie) traitent également les questions n°9 et n°10. 
 

9. Essis mamma är finska. 

10. Tore Andersson har varit sjuk. 

II – EXPRESSION : 10 points 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez ni signer votre 
composition, ni citer votre nom, ni celui d’un ou d’une camarade, ni celui de votre 
établissement. 
 
Pour la série L 

Traiter en suédois deux sujets au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en 
120 mots environ par sujet. 

 
Pour la série L approfondie 

Traiter en suédois deux sujets au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en 
150 mots environ par sujet. 
 

1. Beskriv en granne som du tycker är originell. 

2. Vad händer med Tore Andersson när han sätter sig vid bordet och har blivit 
presenterad för sina bordsgrannar ? Skriv en fortsättning på historien. 

3. « Huset dundrade av grannarnas slag och stampningar i väggar och golv » Skriv 
en fortsättning på historien. 

4. Tycker du att du är den perfekta grannen ? Beskriv varför. 


