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A hanganyag írott változata: 

 
 

L’industrie aérospatiale française fête cette année son centenaire. Pour célébrer cet 

événement, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 

organise, du 4 au 12 octobre, une grande exposition sur les Champs-Elysées. Du 

rond-point Marcel Dassault jusqu’à la place de la Concorde, seront exposés 

notamment des hélicoptères militaires et civils, l’hélice du futur avion de transport 

lourd A400M, un simulateur de vol Mirage F1 de l’armée de l’air ou encore l’avion de 

combat furtif polyvalent Rafale. 

Le Rafale a fait ses preuves dès 2007 en Afghanistan. Il a été le premier appareil à 

intervenir en Libye en 2011, avant d'être engagé au Mali en 2013 dans le cadre de 

l'opération Serval.  

Sa première intervention en Libye a été spectaculaire. Quatre Rafales ont mené alors 

le plus long raid de l’histoire de l’armée de l’air: 9h35 de vol dont des ravitaillements 

en l’air. 

Conçu dès l'origine comme un avion omnirôle, c'est-à-dire capable de remplir toutes 

les missions de la chasse française, le Rafale a acquis un haut degré de maturité 

opérationnelle depuis son entrée en service en 2004. C’est un avion de combat de 

quatrième génération considéré comme l'un des appareils les plus performants 

actuellement en service qualifié pour des opérations de défense aérienne, de 

bombardement stratégique et d'appui au sol, de lutte anti-navires et de 

reconnaissance aérienne. 

L’exposition consacre un espace spécial aux technologies appliquées à la protection 

de l’environnement et au développement durable. 
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Hallgassa meg kétszer a következ ő idegen nyelv ű szöveget és válaszoljon 

magyar nyelven a feladatlapon található kérdésekre.  

 
Kérdések: 
 
1) Mit szerveztek a Champs Elysées-én? (1 pont) 
 
 
 
 
 
 
2) Milyen légi eszköz az A400M? (2 pont) 
 
 
 
 
 
 
3) Miért volt különleges a Rafale els ő líbiai bevetése? (2 pont) 
 
 
 
 
 
 
4) Soroljon fel hármat a Rafale alkalmazási terület ei közül?  (3 pont) 
 
 
 
 
 
 
5) Milyen technológiáknak szenteltek külön teret a kiállításon? (2 pont) 
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MEGOLDÁS 

1) Mit szerveztek a Champs Elysées-én? (1 pont) 

 (Nagyszabású repülőgépipari és űrtechnikai) kiállítást (1). 
 
 
2) Milyen légi eszköz az A400M? (2 pont) 
 
 (A jövő) nehéz (1) szállító-repülőgépe (1) 

  

3) Miért volt különleges a Rafale els ő líbiai bevetése? (2 pont) 
 
 Ez volt a leghosszabb (1) légi támadás/bevetés a légierő történetében (1). 
 
 
4) Soroljon fel hármat a Rafale alkalmazási terület ei közül? (3 pont) 
 
 Légvédelem/stratégiai bombázás/földi támogatás/hajók elleni támadás/légi 

felderítés. 
 
 
5) Milyen technológiáknak szenteltek külön teret a kiállításon? (2 pont)  
 
 A környezetvédelmet (1) és a fenntartható fejlődést biztosító (1) 

technológiáknak. 


