
Matematică  - clasa a IV-a 

UNITĂȚI  DE  MĂSURĂ – FIȘE DE LUCRU  

Unităţi de măsură pentru lungime (elaborat Mariana Malinchi, Şcoala Gimnazială 

“Aurel Vlaicu”) 

 

 

1. * Alegeţi unitatea de măsură potrivită pentru : 

- lungimea mesei : cm / km 

- distanţa dintre Brăila şi Bucureşti : m / km 

- grosimea unei cărţi: mm / dam 

- înălţimea unei case: m /dam. 

2. * Completaţi scara multiplilor şi submultiplilor metrului: 

 

3. ** Adevărat sau fals? 

- m este de 100 de ori mai mare decât cm 

- km este de 1000 de ori mai mic decât m 

- km este mai mare decât hm de 10 ori 

- dm şi dam sunt unităţi egale 

- dm este mai mic de 10 ori decât mm 

- dam este de 10 ori mai mare decât m. 

4. ** Comparaţi:  

 

 

 

 

m 

12 m ..... 12 dam 

24 km ..... 240 hm 

16 mm .... 160 cm  

200 m .... 2 hm 

310 dm .... 31 m 

18 cm .... 20 mm 

50 dam .... 10 hm 

40 km ... 400 m 



5. ** Transformaţi în unităţile indicate: 

40 m = ... dm = .. .cm = ... mm 

7 km = ... hm = ... dam = ... m 

36000m = ... cm = ... hm = ... mm = ... km 

280 hm = ... m = ... km =... dm = ... dam 

 

6. ** Transformaţi după model: 

model: 15 dam = 1 hm şi 5 dam 

25 m = ... dam şi ...m 

7600 m = ... km şi ... hm 

184 dm = ... m şi ... dm 

245 cm = ... m şi ... cm 

 

7. *** Calculaţi: 

36 m + 48 cm = ... cm   10 hm + 25 km = ... km 

 

400 dam – 29 m = ... m  88 m – 9000 mm = ... m 

 

8. *** Un pătrat are latura de 50 cm.  

Câţi metri are perimetrul pătratului? 

 

9. *** Aflaţi câţi dam are latura unui pătrat care are perimetrul 160 m. 

 

10. *** La un magazin s-au adus 2 valuri de stofă a câte 140 dm. Ştiind că pentru 

un costum se folosesc 4 m de stofă, aflaţi câte costume se pot face. 

 

11. *** Un melc vrea să iasă dintr-o fântână adâncă de 20 m. În fiecare zi urcă 2 

m, iar noaptea coboară 1 m. În câte zile ajunge melcul la suprafaţă? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unităţi de măsură pentru capacitate 

 

1. * Completaţi în tabel:  

Submultiplii litrului  

Litrul 

Multiplii litrului 

      

 

2. * Completaţi propoziţiile: 

 Litrul este de ..... ori mai mare decât ml. 

 Litrul este de 100 ori mai ...... decât hl. 

 Dal este de 100 ori mai mic decât ..... 

 Kl este de ..... ori mai mare decât hl. 

 Cl este de 10 ori mai ..... decât dl. 

 Dal este de 100 ori mai mare decât .... 

3. ** Transformaţi: 

23 l = .... dl = ... cl = ... ml 

500 l = ... dal =... hl 

9 kl = ... hl = ... dal = ...l 

72 dal = ... l = ... dl 

60 dl = ... l = ... cl 

440 hl = ... kl = ... l 

4. ** Transcrieţi şi completaţi cu unităţile de măsură corespunzătoare: 

6 l = 600 .... 

10 dl = 1 ... 

400 dal = 40 ... 

800 cl = 8 ... = 80 ... 

14 l = 14000 ... = 1400 ... 

2000 cl = 20 ... = 200 ... 

5. ** Răspundeţi la întrebări: 

 Câţi dl sunt într-o jumătate de litru? 

 Câţi ml sunt în trei jumătăţi de litru? 

 Câţi cl sunt într-un sfert de litru? 

 Câţi ml sunt în trei sferturi de litru? 

 Câte pahare pline cu apă sunt necesare pentru a umple o cană de 2 l ? 

 

6. ** Comparaţi: 

500 ml ... 50 cl 

250 ml ... 25 dl 

2 l ... 20 cl 

40 l ... 44 dl 

7 kl ... 70 dal 

80 hl ... 8 kl 

16 kl .... 16000 l 

30 dal ... 300 hl 



 

 

7. *** Calculaţi: 

200 l + 40 dal = ... dal 

 

620 hl – 380 dal = ... hl 

3000 cl + 170 dl = ... l 

 

720 cl – 40 dl = ... dl 

 

700 ml + ... cl = 1 l    5 dl + ... cl = 1 l    

 

40 cl + ... dl = 1 l     ... ml + ... ml = 1 l 

 

8. ***  Într-un vas roşu sunt 21 kl apă, iar în altul verde sunt 200 hl apă. 

În care vas e mai multă apă şi cu cât? 

 

9. *** Călin prepară un suc de fructe după următoarea reţetă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câţi litri de suc rezultă la final? 

 

 Transcrieţi reţeta pentru a obţine jumătate din cantitatea de suc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dl suc mere 

10 cl  suc piersici 

250 suc de portocale 

5 cl suc de lămâie 

150 ml miere de albine 

1 l şi un sfert de apă minerală 



 

 

 

Unităţi de măsură pentru masă 

 

1. * Scrieţi în ordine crescătoare multiplii litrului. 

 

2. * Scrieţi în ordine descrescătoare submultiplii litrului. 

 

3. ** Răspundeţi la întrebări: 

 Care este unitatea mai mare de 1000 ori decât kg?  

 Care este unitatea de 1000 ori mai mică decât kg? 

 Câte q are o tonă? 

 Câte dg are un dag? 

4. ** Transformaţi: 

600 cg = ... g 

9 cg = ... mg 

200 mg = ... dg 

5 dg = ... mg 

17 g = ... cg 

40 q = ... t 

4 t = ... kg = ... hg = ... dag 

200 dg = ... mg = ... cg 

12 cg = ... mg = ... dg 

370 hg = ... dag = ... g = ... dg 

16000 kg = ... q = ... = ... t 

18 dag = ... dg = ... cg  

5. ** Comparaţi: 

17 kg ... 170 hg 

80 mg ... 80 cg 

49 t ... 50 q 

34 dag ... 340 dg 

900 g ... 9 hg 

161 kg ... 161 q 

 

6. *** Într-un depozit erau 216 t de grâu. S-a vândut un sfert din cantitate. Câte kg 

de grâu au rămas? 

 

 

7. *** Un grup de elevi a cules 32 kg gutui, 2 q mere, şi 1 t pere. Câte kg de fructe 

au cules în total elevii? 

 

8. *** În două hambare erau 2600 kg porumb. Aflaţi câte q de porumb erau în 

fiecare hambar, ştiind că în primul era cu 8 q mai mult decât în al doilea? 

 



 

 

9.  *** Calculează masa fiecărei păsări: 

 
 

 

 

10.  *** Înlocuiţi semnele cu unităţi de măsură potrivite: 

1  q = 100  

 

1  = 10 g 

 

 

1  = 10            = 100 

 

 

 Folosind semnele convenţionale de mai sus, creaţi cel puţin două exerciţii. 

 

 

 

  

 

 

Unităţi de măsură pentru timp 

 

1. * Adevărat sau fals ? 

 Unitatea principală de măsură a timpului este secunda. 

 O oră are 60 de minute. 

 O zi are 12 ore. 

 Săptămâna are 6 zile. 

 Anul are 12 luni. 

 Luna ianuarie are întotdeauna 30 zile. 

 Un deceniu are 10 ani 

14 kg 7 kg 10 kg 



 Un secol (veac) are 1000 ani. Un mileniu are 10 secole. 

 

2. * Completaţi propoziţiile: 

Elevii încep cursurile la ora 8.00. Prima oră durează trei sferturi de oră, adică ....... 

minute. Prima pauză începe la ora ....... şi durează un sfert de oră. La ora ..... începe a 

doua oră. Cursurile se termină la miezul zilei, adică la ora .....  

Dacă azi e vineri, mâine este ................ şi începe vacanţa. Poimâine, .................., pe 

15 iunie, plec la bunici pentru 5 zile. Mă voi întoarce ................., pe data de 

……………… 

3. * Completaţi ceasurile, astfel încât fiecare să arate ora scrisă dedesubt: 

 

4. ** Transformaţi: 

35 zile = ... ore 

48 ore = .... zile 

4800 min = ... ore 

3600 sec = ... min 

2 ore = ... sec 

7 ore = ... min 

49 zile = ... săptămâni 

6 săptămâni = ... zile 

11 ani = ... luni 

72 luni = ... ani 

1 mileniu = ... ani 

5 decenii = ... ani 

7 secole = ... ani 

4 secole şi 9 ani = ... ani 

30 secole = ... milenii 

24 veacuri = ... ani

    5. ** Calculaţi: 

1 oră + 40 minute = ... min 

 

2 min – 25 sec = ... sec 

 

1 mileniu – 4 secole = ... ani 

 

3 ani + 6 luni = ... luni 

    8 ore şi 45 min + 5 ore şi 15 min = ... ore 

 

9 ani şi 8 luni + 8 ani şi 5 luni = ... luni 

 

8 secole şi 3 decenii – 4 secole şi 8 decenii = ... ani 

 

 07 : 50            04 : 05           11 : 30            02 : 25           20 : 40 



2 milenii 5 secole 7 decenii – 9 secole şi 7 decenii = ... decenii 

 

5. *** Un atlet parcurge 120 m în 10 secunde. Câţi metri parcurge în fiecare secundă? 

6. *** Un şcolar parcurge drumul de acasă până la şcoală în 25 minute. Aflaţi în 

câte secunde se parcurge drumul. 

7. *** Trenul spre Braşov pleacă din gara Brăila la ora 7.20. După 6 ore şi 45 

minute ajunge la Braşov. La ce oră ajunge trenul la Braşov? 

 

8. *** Fiul are 6 ani. Peste 5 ani mama lui va fi de 3 ori mai mare decât fiul ei. Câţi 

ani are mama acum? 

 

9. *** Enumerati activităţile pe care le desfăşurati într-o zi de lucru, în intervalul 

16.00 – 20.00, specificând şi orele. 

 

 

 

Unităţi monetare 

 

1. * Completaţi: 

Valoarea mărfii se exprimă în ...................................... 

Unităţile monetare folosite în ţara noastră sunt: ....................... şi .............. 

Formele de circulaţie ale unităţilor monetare sunt: .............. şi ................. 

 

2. ** Compuneţi în cel puţin patru moduri suma de:  

a) 100 lei;  

b) 500 lei. 

 

3. ** Transformaţi şi calculaţi:  

5 lei = .... bani 

2000 bani = ... lei 

16 lei şi 50 bani = ... bani 

4560 bani = ... lei şi ... bani 

1/2 din 1 leu = .... bani 

1/3 din 45 lei = .... lei 

 

50 lei - 29 lei şi 50 bani = .... lei şi .... bani 

 

35 lei – 3400 bani = ... lei 



 

4.*** Ce rest primiţi de la 200 lei dacă aţi făcut cumpărături de 127 lei?  

Găsiţi cel puţin două moduri pentru restul primit. 

 

5.*** Elevii unei clase au fost cu colindul şi au primit: 3 bancnote de 10 lei, 6 

bancnote de 5 lei, 8 bancnote de 1 leu şi 14 monede de 50 bani. Câţi lei au strâns în 

total elevii? 

 

6. ***      Cine are mai mulţi lei şi cu cât? 

 

 

 

Daniel are : 

 

 

 

     Catălin are : 

 

 

 

7.*** Venitul unei familii este de 2400 lei. Dacă 1/3 consumă pentru plata facturilor, 

1/2 din rest consumă pentru alimente şi îmbrăcăminte, aflaţi câţi lei poate economisi 

familia? 

 

     8.  *** Rezolvaţi problema ilustrată. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ce rest trebuie sa dau 
pana la  50 lei ? 

22,90 
17,60 

 

1 bancnotă de 200 lei 

3 bancnote de 100 lei 

5 bancnote de 50 lei 

7 bancnote de 10 lei 
 

4 bancnote de 100 lei 

6 bancnote de 50 lei 

6 bancnote de 10 lei 

4 bancnote de 5 lei 
 


