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1 Quina d’aquestes expressions et sembla més correcta per mesurar la longitud d’una taula 

d’una aula? 

a) La longitud de la taula mesura 5 bolígrafs. 

b) La longitud de la taula mesura 2’5 llibres. 

c) La longitud de la taula mesura 5 pams. 

d) La longitud de la taula mesura 1 metre. 

e) La longitud de la taula mesura 34 maquinetes de fer punta. 

Raona la teva resposta. 

 

 

 

2 Una mare i la seva filla han mesurat la separació que hi ha entre els dos pals d’una porteria 

de futbol. La mare ha mesurat 37 peus, mentre que la filla n’ha mesurat 50. Com és possible 

si totes dues ho han mesurat correctament? 

 

 

 

3 Relaciona cada longitud amb la unitat que faries servir per mesurar-la: 

Longitud d’un llapis     

Amplada d’un CD    Decímetre 

Amplada d’un quadern   Centímetre 

Longitud d’un braç    Mil·límetre 

Longitud d’una ungla  

 

4Escriu el nom de cinc objectes que mesurin menys d’un metre i cinc que mesurin més d’un 

metre. 

 

 

 

5 Passa a metres: 

a) 4,72km  b) 21,3hm  c) 720dm  d) 3540mm 

 

6 Expressa en metres: 

a) 5km 2hm 7dam  b) 5m 2cm 4mm  c) 27,46dam + 436,9dm 

d) 38600mm + 9540cm e) 0,83hm + 9,4dam + 3500cm 

 

7 Expressa en centímetres: 

a) 2dam 7m 5dm 4cm 3mm   b) 3hm 4m 2mm 

c) 0,092km + 3,06dam + 300mm  d) 0,000624km – 0,38m 

 

8 Passa a centilitres: 

a) 0,04hL  b) 0,52daL  c) 5,7L 

d) 0,3L   e) 51dL  f) 420mL 

 

9  Tradueix a litres: 

a) 3kL 5hL 4L   b) 3hL 8daL 6L 5dL   

c) 6daL 5L 8dL 7cL  d) 42dL 320cL 2600mL  

 

10 Passa a grams: 

a) 0,25kg  b) 1,04kg  c) 48hg  d) 58dag   

e) 6,71dag  f) 5,3dg  g) 635 dg  h) 7400mg 
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11 Calcula: 

a) 0,96241km + 2537mm  b) 375,2dam – 16593cm 

c) (0,84963km) · 42   d) (324,83hm) : 11 

 

12Una corda mesura 0’057 m i una altra mesura 8’6 dm. Amb quina de les dues puc mesurar 

un objecte de 45 cm? 

 

 

13 En un dipòsit d’aigua hi ha 0’085 kl. Afegim 72 dal i després recollim 20000 cl d’aigua 

de pluja. Quants litres d’aigua hi ha en total? 

 

 

 

 

14 Na Joana ha comprat 3’75 kg de fruita, 2’56 kg de peix, 18’5 hg de carn i 4000 dg de 

formatge. Quants kg pesa tot el que ha comprat na Joana? 

 

 

 

 

15 Un camió transporta 50 caixes amb botelles plenes d’aigua. Cada caixa conté 20 botelles 

de litre i mig. Una caixa buida pesa 1500g, i una botella buida, 50g. Quin és el pes total de la 

càrrega. 

 

 

 

 

16 Et trobes al costat d’una font i tens dos càntirs, un de 7 litres i un altre de 5 litres. Què 

faries per mesurar-hi 4 litres? 

 

 

 

17 Una escala de 65 dm de longitud està recolzada damunt la paret. El peu de l'escala dista 

25 dm de la paret. 

 a) A quina altura es recolza la part superior de l'escala en la paret? 

 b) A quina distància de la paret haurem de col·locar el peu de la mateixa escala 

perquè la part superior es recolzi en la paret a una altura de 52 dm? 

 

18 Calcula els centímetres de corda que se necessiten per formar les lletres N, Z i X de les 

següents dimensions: 
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19 Digues quines unitats utilitzaries per a mesurar les superfícies següents: 

a) El  continent americà    b) Un full de paper 

c) La porció de terreny que ocupa una piscina d) Un terreny d’oliveres 

 

20 Transforma en metres quadrats les unitats agràries següents: 

a) 5ha  b) 7a  c) 4,2ha  d) 25ca 

 

21 Passa a metres quadrats: 

a) 7km
2
  b) 70dm

2
  c) 4,3hm

2
  d) 2500dam

2 

 

 


