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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
                                             

                            
 

 

 
1.     Studijní program N7504- Učitelství pro střední školy 
 

a) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- učitelství) – prezenční forma 

Kombinace:  Aj-Fj SŠ 
 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

 

 

Test z francouzského jazyka NMgr. - varianta B 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 180 min 

 

 

 

1. Compréhension écrite 
 

La culture, un rempart contre la crise 

Les ventes de livres de poche et la fréquentation des bibliothèques et des théâtres connaissent un 

essor étonnant dans un pays durement frappé par la récession. Tour d’horizon à Barcelone. 

05.03.2009 | Josep Massot | La Vanguardia 

De quoi sommes-nous prêts à nous passer en temps de crise ? Pas d’une certaine culture ni de 

certains loisirs, en tout cas. “La culture est ce qui reste quand on a tout oublié”, disait Edouard 

Herriot dans les terribles années 1930. Cela fait belle lurette qu’en Espagne aussi la culture n’est 

plus perçue comme du superflu, mais comme une nécessité quotidienne. 

Le paysage économique a beau être sombre, il reste de l’espace pour l’imagination, l’innovation, 

l’adaptation. Et certains domaines se portent bien. Même “franchement bien”, reconnaît Núria 

Cabutí, directrice éditoriale des éditions DeBolsillo au sein du groupe Random House 

Mondadori. “En janvier, les ventes de livres de poche ont augmenté de 17 % en Espagne”, 

souligne-t-elle. L’éditrice est à la tête d’une collection qui représente 40 % du marché espagnol 

du livre de poche. DeBolsillo ne change rien à son programme : 280 titres par an, des prix 

oscillant entre 5,95 et 9,95 euros, des tirages de l’ordre de 50 000 à 100 000 exemplaires et un 

catalogue mêlant best-sellers, ouvrages de développement personnel et littérature de qualité. 

Selon un célèbre dicton, le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste attend qu’il change, le réaliste 

règle la voilure. Il est vrai que déjà quelques petits diffuseurs n’ont pas résisté à la crise, et les 
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premiers chiffres pour 2009 ne sont pas encourageants. Mais il faudra attendre les mois d’avril et 

de mai (la Journée internationale du livre le 23 avril et le Salon du livre de Madrid en mai) pour 

en savoir plus. “Le livre ne connaît pas de grandes oscillations”, assure Antonio María Avila, 

directeur de l’Association professionnelle des éditeurs. “Il ne grimpe pas quand tout va bien, il 

ne dégringole pas quand tout va mal. Et si le taux de lecture a perdu 2,3 points, cela ne concerne 

que les personnes qui disent lire seulement un ou deux livres par an. Car le nombre de lecteurs 

fréquents est en augmentation constante, il est passé de 22 % à 37 %.” 

Plus la situation s’aggrave, plus les gens lisent 

De fait, certaines librairies s’en sortent bien. La chaîne Bertrand, après avoir ouvert huit petits 

points de vente sur le territoire espagnol, a inauguré le 3 mars dernier une librairie de plus de 

1 500 mètres carrés avec 25 salariés dans le centre de Barcelone. Non loin de là, la librairie 

La Central est un autre exemple d’établissement qui se porte bien. “On craignait le pire”, 

commente Antonio Ramírez, son directeur. “En novembre, il ne venait presque personne, mais, à 

la mi-décembre, tout a changé et les ventes ont augmenté de 7 %. Nous avons terminé l’année sur 

une hausse de 4 % à 5 %. Et, en janvier, nous avons progressé de 1 %.” 

“Si le livre résiste bien à la crise, poursuit-il, c’est parce que les gens ont mauvaise conscience, 

ils s’en veulent d’avoir gaspillé, d’avoir vécu au-dessus de leurs moyens, dans la culture du 

superflu. Ils ont compris que le livre pouvait améliorer leur formation, leur capacité à affronter 

la vie et à être mieux préparés pour un avenir incertain. Pour les mêmes raisons, ils offrent 

davantage de livres, en particulier aux enfants.” Quant au prix, il revêt aujourd’hui une grande 

importance. Les ventes de livres chers (ceux qui coûtent plus de 40 euros) et de livres d’art ont 

chuté de 15 %. “Les éditeurs publieront moins de titres et prendront moins de risques, prévoit M. 

Ramírez, et je crains qu’il n’y ait un appauvrissement en termes de qualité.” Le secret de 

La Central ? “Fidéliser notre clientèle. Le lecteur sait qu’ici il ne trouvera que du bon.” Un 

pronostic ? “Ce sont les petits et moyens éditeurs qui vont souffrir le plus.” Des changements 

d’orientation du fait de la crise ? “Nous allons renforcer nos stocks. Nous allons nous consacrer 

plus au fonds qu’aux nouveautés.” 

 

Autre conséquence directe de la crise : les étudiants à faibles revenus se réfugient de plus en plus 

dans les bibliothèques de Barcelone. La fréquentation a augmenté de 11 % en 2008, pour 

atteindre 5,7 millions d’usagers, et les prêts de livres de 12 %. 

 
QUESTIONS DE COMPREHENSION ET REPONSES : 
 
 

1- Reformulez la première phrase de l´article : „Les ventes de livres de poche et la 

fréquentation des bibliothèques et des théâtres connaissent un essor étonnant dans un pays 

durement frappé par la récession. » (3 points) 
 

2- En période de crise peut-on se passer de culture ? Justifiez votre réponse  (3 points) 
 

3- Quel type d´ouvrage trouve-t-on dans la catégorie des livres de poche ? (2 points) 
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4- Expliquez la phrase de Antonio Maria Avila “Le livre ne connaît pas de grandes 

oscillations”. (3 points) 
 

5- Pourquoi les gens continuent-ils d´accorder de l´importance aux livres ? (3 points) 
 

6- Comment expliquer qu´on offre plus de livres aux enfants actuellement ? (3 points) 
 

7- Pourquoi A. Ramirez prévoit-il un appauvrissement de la qualité des livres ? (3 points) 
 

 

 

 

2. Teste de grammaire 
B 

 

1. Si je te _______ de m’aider, l’accepterais-tu ? 

 

a) demandais    b) avais demandé   c) demanderais 

 

2. Quoi que vous _______, faites-le consciencieusement 

 

a) fassiez    b) ayez fait    c) faites 

 

3. Que personne _______ est certain. 

 

a) n’a rien remarqué   b) n’ait rien remarqué  c) n’avait rien remarqué 

 

4. Ma mère, qui a passé son enfance dans les Ardennes, _______ encore bien le dialecte. 

 

a) connaisse    b) connaît    c) ne connaît pas 

 

5. J’ai eu peur que tu _______ bien au cours de la conférence d’hier. 

 

a) ne te sois pas senti    b) ne te sentes pas    c) ne t’aies pas senti 

 

6. Rémy a passé une nuit blanche ; il est _______ fatigué qu’il dort debout. 

 

a) beaucoup    b) peu     c) si 

 

7. Pascal avait beaucoup de fièvre, si bien que sa mère _______ le médecin. 

 

a) eut appelé    b) a appelé    c) ait appelé 

 

8. La circulation dans Paris est parfois si difficile qu’il _______ mieux prendre le métro. 

 

a) vaille    b) vaut     c) veuille 
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9. Comme l’ascenseur était en panne hier, nous _______ l’escalier à pieds. 

 

a) sommes montés   b) avons monté   montions 

 

10. Il était déprimé depuis qu’il _______ sa femme. 

 

a) eût perdu    b) avait perdu    c) est perdu 

 

 

 

11. Dès que les musiciens _______ les dernières notes, un tonnerre d’applaudissement éclata 

dans la salle. 

 

a) ont joué    b) avait joué    c) eurent joué  

 

12. Les chaussures _______ que tu t’es achetées sont très élégantes.  

 

a) grises poivres   b) grises-poivre   c) gris poivre 

 

13. L’avare se refuse même les choses _______ il aurait besoin. 

 

a) desquels    b) de ce qu’    c) dont 

 

14. Une fois que _______ Paris, j’oublie tous mes soucis. 

 

a) j’avais quitté   b) je quitterai    c) j’ai quitté 

 

15. A mesure que la situation _______, le nombre de chômeurs augmentait. 

 

a) se détériorisait    b) se détériorait   c) se détériait  

 

16. Trouvez le mot lié à l´expression populaire utilisée : «Il est très impatient, il ronge son 

_______»  

 

a) frein     b) coton    c) fromage 

 

17.Choisissez le comparant pour la comparaison suivante : « dormir comme _______ » 

 

a) une marmotte   b) un lièvre    c) une puce 

 

18. Que signifie le sigle « PIB » ? 

 

a) Produit Intérieur Brut b) Produit Monétaire International c) Produit Publique d’Achat 
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19. Complétez la phrase suivante par l’adjectif approprié :  

« Le texte ________ d’un roman.» 

 

a) inégal    b) intègre    c) intégral 

 

20. Quelle est la signification du mot souligné : « Cette intervention du président de la 

République n’est pas une diversion aux dossiers économiques et sociaux. » 

 

a) Elle n’est pas un soutien  b) Elle n’est pas une critique  c) Elle n’est pas un 

moyen de détourner l’attention 

 
 
 

3. Expression écrite 
 
Parmi les sujets proposés ci-dessus, choisissez un et marquez-le d´une croix. 
 

a) «La retraite à 70 ans : liberté nouvelle ou remise en cause du droit des salariés? »  
 

b) Dans un article de Radio Prague, du 15-12-2008, Mirek Topolánek se félicitait des 
dérogations pour les ‘permis de polluer’, de ce que le mandat avec lequel la Tchéquie 
partait pour ce sommet avait été atteint et disait : « En dépit des dérogations, les objectifs 
fixés par l’UE seront respectés : réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2020. (…)» 
Pourquoi la lutte contre le changement climatique est-elle un défi pour la société 
d´aujourd´hui ? 
 
c) Flaubert et le réalisme français 
 
d) Les emplois temporels et modaux du futur antérieur  
 
 
 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,89 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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b) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- učitelství ) – prezenční forma 

Kombinace:  Cj-Fj SŠ 
           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,80 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

 
2.  Studijní program N7310-Filologie 
 

 
a) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. jednooborový- neučitelský ) – prezenční 

forma 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:67,50 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:9,74 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 
b) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenční 

forma 

Kombinace:  Aj-Fj NM 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
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 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:13,67 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
c) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenční 

forma 

Kombinace:  Fj-Hi NM 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
d) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenční 

forma 

Kombinace:  Fj-Nj NM 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
e) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenční 

forma 

Kombinace:  Fj-Sj NM 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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f) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenční 

forma 

Kombinace:  Cj-Fj NM 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

V Ostravě  23.6.2009 

 

Zpracovala:  Julínková Dagmar 

Za správnost odpovídá:  PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D. 

                                        Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.  

                                        Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.         

 


