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II. FELADAT Elérhet ő pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 
 

A l’occasion des fêtes de Noël, l’équipage de la frégate « Floréal » à La Réunion, a 

accueilli à son bord une trentaine d’enfants, dont 10 déficients auditifs, pour leur faire 

passer une journée hors du commun.  

Ces enfants appartiennent tous à l’association « 1000 sourires ». A bord, les enfants 

ont pu assister à de nombreux spectacles et animations: démonstrations de 

sauvetage par l’hélicoptère Panther qui arme le navire et son plongeur, visite du 

bateau, participations aux activités de la brigade de protection de ce bâtiment.  

Le père Noël n’est pas venu en traineau, mais en hélicoptère ! Il s’est fait hélitreuiller 

à bord du Floréal. 

A la fin de la journée, ils ont retrouvé leurs familles les bras chargés de cadeaux et 

des rêves pleine la tête.  

Les missions du Floréal sont principalement d'ordres humanitaire, diplomatique ou 

policière. A côté de ses missions spécifiquement militaires, il participe régulièrement 

à la surveillance des pêches dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises. 
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Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez/állítások hoz tartozó helyes választ. 

 

1) A Floréal fregatton (1 pont) 

A. egy rendkívüli tiszti értekezletet tartottak. 

B. körülbelül harminc gyereket fogadtak. 

C. tíz vendéggel ünnepelték a Karácsonyt. 

 

2) A gyerekek (1 pont) 

A. mosolygósak és elevenek voltak. 

B. egy mozgalmas darabot adtak elő. 

C. az ‘Ezer mosoly’ egyesülethez tartoznak. 

 

3) A program során (1 pont) 

A. számos különféle bemutatót tartottak. 

B. a Panther helikopter kimentette a nézőket. 

C. bemutatták egy épület védelmét is. 

 

4) A Télapó (1 pont) 

A. helikopteren érkezett. 

B. a parton osztott ajándékokat. 

C. karjába vette a gyerekeket. 

 

5) A Floréal fregatt (1 pont) 

A. speciálisan katonai feladatokat lát el. 

B. részt vesz Ausztrália halászkikötőinek védelmében is. 

C. humanitárius, diplomáciai és rendőri feladatokat lát el. 
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1) A Floréal fregatton        (1 pont) 

A. egy rendkívüli tiszti értekezletet tartottak. 

B. körülbelül harminc gyereket fogadtak. 

C. tíz vendéggel ünnepelték a Karácsonyt. 

 

2) A gyerekek         (1 pont) 

A. mosolygósak és elevenek voltak. 

B. egy mozgalmas darabot adtak elő. 

C. az ‘Ezer mosoly’ egyesülethez tartoznak. 

 

3) A program során        (1 pont) 

A. számos különféle bemutatót tartottak. 

B. a Panther helikopter kimentette a nézőket. 

C. bemutatták egy épület védelmét is. 

 

4) A Télapó         (1 pont) 

A. helikopteren érkezett. 

B. a parton osztott ajándékokat. 

C. karjába vette a gyerekeket. 

 

5) A Floréal fregatt        (1 pont) 

A. speciálisan katonai feladatokat lát el. 

B. részt vesz Ausztrália halászkikötőinek védelmében is. 

C. humanitárius, diplomáciai és rendőri feladatokat lát el. 


