15 QUESTIONS SUR LE TEXTE
1

qui était Roland Garros?

2

quelle était sa profession?

3

que fait-il en 1913?

4

qui était Charles Lindbergh?

5

qu est-ce que c est le Roland Garros?

6

pourquoi Roland Garros est-il connu?

7

quand est-il né?

8

où est-il né?

9

quand est-il mort?

10

comment est-il mort?

11

à quel âge est-il mort?

16 ROLAND GARROS
Roland Garros var flygare
han var pilot
när är han född?
han föddes 1888
varför är han känd?
han är den första personen som korsar Medelhavet
när korsar han Medelhavet?
han tar sitt flygplan 1913 och korsar Medelhavet
är det långt?
det är en flygtur på 729 kilometer
hur lång tid tog det?
han flög i cirka 8 timmar
han började i Saint-Raphaël
han landar i Bizerte
var ligger Bizerte?
det ligger i Tunisien
vilken var hans hastighet?
hans medelhastighet var cirka 95 km i timmen
idag är hastigheten för flygplan cirka 900 kilometer i timmen
vem var Charles Lindbergh?
det var Atlantens besegrare
vad gör Roland Garros 1914?
han blir pilot i kriget
vilket krig?
det första världskriget
han engagerar sig i franska flygvapnet
Roland Garros kommer inte att överleva kriget
han dör 1918
fienden skjuter ner hans flygplan
vad är Roland Garros?
det är en stor tennisstadium i Paris
varför heter den Roland Garros?
därför att man vill hedra (honorer) denne hjälte från kriget (un héros)

Vocabulaire; Roland Garros
grâce à
connaître
se disputer
ancien
vedette (f)
puisque
porter
cas (m)
aviation (f)
vol (m)
jusqu à
devenir
traverser
avion (m)
comparer
exploit (m)
vainqueur (m)
effectuer
avant
évoluer
vite
atterrir
voler
vitesse (f)
moyen
se déplacer
air (m)
entier
guerre (f)
survivre à
abattre
ennemi (m)

tack vare
känna till
bråka, här: spelas
gammal, före detta
stjärna
eftersom
bära
fall
flygkonst
flygning, stöld
ända till
bli
korsa, åka över
flygplan
jämföra
bedrift
segrare, vinnare
utföra
innan
utveckla
snabbt
landa
flyga, stjäla
hastighet
medel
förflytta sig
luft
hel
krig
överleva
slå ner, skjuta ner
fiende
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