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1/ Vocabulaire général 

  

mathématiques математика 

géométrie геометрія 

nombre число 

chiffre фігура 

Calcul Обчислення 

calculer обчислювати 

Résultat Результат 

total загальний 

Problème Проблема 

Solution Розчин 

une réponse відповідати 

Combien Скільки 

règle правити 

équerre Майдан 

crayon олівець 

calculatrice калькулятор 

chercher шукати 

tracer відстежувати 

représenter представляти 

schéma планувати 
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2/ Numération 

 
  

 Nombre Число 

0 zéro нуль 

1 un Один 

2 deux їх 

3 trois три 

4 quatre чотири 

5 cinq п’ять 

6 six шість 

7 sept сім 

8 huit вісім 

9 neuf новий 

10 dix десять 

20 vingt двадцять 

25 vingt cinq двадцять п'ять 

30 trente тридцять 

40 quarante сорок 

48 quarante huit Сорок вісім 

50 cinquante п’ятдесят 

60 soixante шістдесят 

70 soixante dix сімдесят 

80 quatre vingts вісімдесят 

90 quatre vingt dix дев'яносто 

100 cent сотня 

105 cent cinq Сто п’ять 

132 cent trente deux Сто тридцять два 

600 six cents шістсот 
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1000 mille тисяча 

10 000 dix mille десять тисяч 

300 000 trois cent mille триста тисяч 

1 000 000 un million мільйон 

1 000 000 000 un milliard один мільярд 

0,5 zéro virgule cinq Нульовий вергуле п’ять 

1er premier спочатку 

2e deuxième другий 

3e troisième третій 

5é cinquième п'ятий 

 une fraction частка 

1/2 un demi половина 

1/3 un tiers третій 

1/4 un quart Чверть 

3/5 trois cinquièmes Три -п'яти 

 unité єдність 

 dizaine десятки 

 centaine сотня 

 millier тисяча 
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3/ Opérations et calculs 

  

opération операція 

nombre число 

chiffre фігура 

calcul обчислення 

calculer обчислювати 

addition доповнення 

additionner додавання 

la somme сума 

soustraction субстрак 

soustraire відняти 

la différence різниця 

multiplication множення 

multiplier помножити 

le produit продукт 

division дивізіон 

diviser ділити 

le quotient коефіцієнт 

combien Скільки 

quatre plus 2 Чотири плюс 2 

neuf moins 3 дев'ять мінус 3 

2 fois 5 2 рази 5 

16 divisé par 8 16 розділено на 8 

égal рівний 

égal à дорівнює 

signe підписувати 
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4/ Géométrie  

 

  

feuille аркуш 

tracé 
відстежувати 

dessin малювання 

figure фігура 

cercle кола 

carré Майдан 

rectangle прямокутник 

triangle трикутник 

équilatéral рівнобічний 

isocèle ізокелі 

angle кут 

angle droit прямий кут 

une droite лінія 

un segment сегмент 

se couper вирізати 

un point точка 

le centre центр 

le rayon 
промінь 

le milieu середній 
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5/ Mesures 

  

une mesure Вимірювання 

mesurer вимірювати 

peser зважувати 

convertir конвертувати 

la longueur довжина 

la largeur ширина 

la masse Меса 

mètre метр 

centimètre сантиметр 

millimètre міліметр 

kilomètre кілометр 

gramme грам 

kilogramme кілограм 

litre літер 

 


