
 

 

 

 

 
 

Reținem! Sistemul internațional de unități (pe scurt Sistemul Internațional) este un 

 sistem de unități de măsură, aplicabil în toate domeniile. Sistemul internațional 

conține șapte unități fundamentale, printre care: metrul, kilogramul și secunda. 

Sistemul internațional este sistemul de unități de măsură legal în România. 
 

Pentru a afla mai multe informații despre unitățile de măsură, puteți accesa urmă-

toarele adrese web: 

 http://fpce4.fizica.unibuc.ro/Disertatii/UnitMas/disertatie/Istoria_unitatilor.htm 

 https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/05/12/inventii-in-istorie-greutati-si-lungimi/ 

 http://www.metrologie-francaise.fr/fr/si/unites-mesure.asp 
 

 

 

Reținem! În Sistemul Internațional de Unități, metrul este unitate fundamentală pentru 

măsurarea lungimilor. 

Mai jos regăsiți câteva instrumente pentru măsurarea lungimilor: 
 

  
 

metru de croitorie metru de tâmplărie ruletă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unitate_de_m%C4%83sur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secund%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


 

 

   

șubler indicator de nivel de apă telemetru cu lase 

 

 
Ne amintim! În SI, litrul (l) este unitate fundamentală pentru măsurarea capacității vaselor, 

a volumului lor. 
 

Reţine!  

  1 decimetru cub = 1 litru   1 metru cub = 1 kilolitru 

 

 

 
 

 

Ne reamintim! Masa este o mărime, ca și lungimea, iar unitatea sa de măsură, în SI, este 

kilogramul (kg). 

 

Reține! Proprietății oricărui corp de a se opune schimbării sale i se asociază o mărime 

numită masă. Deci masa și greutatea nu se confundă, prima fiind constantă 

oriunde se face măsurarea sau cântărirea.

Multiplii kilogramului: 

 

 



 

 

 

Submultiplii kilogramului: 

hectogramul (hg) 1 kg = 10 hg 

decagramul (dag) 1 kg = 100 dag, 1 hg = 10 dag 

gramul (g) 1 kg = 1 000g, 1 hg = 100 g, 1 dag = 10 g 

decigramul (dg) 1 kg = 10 000 dg, 1 hg = 1 000 dg, 1 dag = 100 dg, 1 g = 10 dg 

centigramul (cg) 1 kg = 100 000 cg, 1 hg = 10 000 cg, 1 dag = 1 000 cg, 1 g = 100 cg 

1 dc = 10 cg 

miligramul (mg) 1 kg = 1 000 000 mg, 1 hg = 100 000 mg, 1 dag = 10 000 mg,  

1 g = 1 000 mg, 1 dc = 100 mg, 1 cg = 10 mg 

Mai jos regăsiți câteva instrumente pentru măsurarea masei: 

 

 

 

cântar de mână 
cântar cu taliometru  

(cu verificare electronică) 
cântar de bucătărie 

 

 

 

Există cântare electronice și balanțe cu greutăți 

foarte mici. Ele sunt folosite pentru corpuri de  

10, 100, 1 000 și 1 000 000 de ori mai mici  

decât gramul. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Reţine: Unitatea principală de măsură pentru timp este secunda. 
 

Multiplii secundei: 

minutul (min) 1 min = 60 s 

ora (h) 1 h = 60 min = 3 600 s 

ziua (d) 1 d = 24 h = 1 440 min 

anul 1 an = 365 zile sau 366 zile (pentru anul bisect) 

deceniul 1 deceniu = 10 ani consecutivi 

secolul (sec.) 1 secol = 100 de ani consecutivi 

mileniul  1 mileniu = 10 secole = 100 decenii = 1 000 ani 
 

Dacă se folosește doar 12 numere, atunci orele de la miezul nopții până la 1159 se 

citesc folosind precizarea a.m. (antemeridian, de dimineață), iar celelalte se vor citi 

folosind p.m. (postmeridian, după-amiază). 
 

Exemplu: 400 p.m. este ora 1600 (4 + 12 = 16). 
 

Mai jos regăsiți câteva instrumente pentru măsurarea masei: 

   

ceas cu bateri lumânare gradată ceas solar 

 

Oamenii de știință folosesc instrumente din ce în ce mai performante, astfel încât și 

ceasul atomic a ajuns să nu mai fie de actualitate. Dacă doriți să aflați mai multe infromații 

accesați link-ul: 

https://www.descopera.ro/stiinta/15072305-germanii-au-construit-cel-mai-precis-ceas-din-lume-

secunda-ca-unitate-de-masurare-a-timpului-va-trebui-recalculata 

https://www.descopera.ro/stiinta/15072305-germanii-au-construit-cel-mai-precis-ceas-din-lume-secunda-ca-unitate-de-masurare-a-timpului-va-trebui-recalculata
https://www.descopera.ro/stiinta/15072305-germanii-au-construit-cel-mai-precis-ceas-din-lume-secunda-ca-unitate-de-masurare-a-timpului-va-trebui-recalculata


 

 

 

Nume și prenume elev: .......................................................... 

 

 
 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 16 

– clasa a IV-a –  
 

1. Transformă, respectând schemele date mai jos. Operațiile se vor scrie pe caiete. 

Exemplu: 

   ..... mm  200 cm  .... dm    .... m 

 

 2 000 mm = 200 cm = 20 dm = 2 m 

2. Copiază pe caiet și calculează: 

  50 l – 50 ×14 cl = ? dl 
 

  600 hl – 202 hl + 20 dal = ? l 
 

  369 kl : 3 × 7 = ? dal 
 

3. Copiază pe caiet și completează enunţurile: 

a) Kilogramul este de _______ ori mai _______ decât centigramul. 

b) Unitatea de măsură de 10 ori mai mare decât gramul este _______ . 

c) 1 hectogram are _______ grame. 

d) Mai mic de 1 000 de ori decât gramul este _______ . 

 

 



 

 

 

4. Copiază pe caiet și scrie în dreptul fiecărei propoziții A dacă este adevărat sau F 

dacă este falsă. 

a) 3 luni consecutive pot avea 93 de zile. (.....) 

b) Anul bisect are 366 de zile. (.....) 

c) O recreaţie durează 30 de minute. (.....) 

d) Drumul de acasă până la școală poate dura 3 secunde. (.....) 

 

5. Matei are 3 bancnote de 10 lei, 5 de 5 lei și 4 monede de 50 bani.  

   Câţi lei îi mai trebuie pentru a avea 100 lei? 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 17 

– clasa a IV-a –  
 

1. Cel mai înalt brad din România a fost descoperit în 

judeţul Brașov și măsoară 62 m. El este cu 600 cm mai înalt 

decât Turnul din Pisa, iar dacă ar mai crește 1400 cm, ar 

egala Hotelul Intercontinental din București. 

Află câţi metri măsoară: 

a) Turnul din Pisa ______________________________ 

b) Hotelul Intercontinental ________________________ 

 

2. La o fermă s-au strâns 60 l de lapte. În care situaţie se folosesc mai puţine vase? 

a) bidoane de 10 l; __________________________________________________ 

b) sticle de 2 l; _____________________________________________________ 

c) bidoane de 20 l. __________________________________________________ 

 

3. Mat a cumpărat 7 kg și 500 g de cartofi. Ce greutăţi a folosit vânzătoarea, dacă 

avea la dispoziţie următoarele: 

 

Alege varianta cu cel mai mic număr de greutăţi. 

                                        

                                        

                                        

                                        
 



 

 

 

4. Bunicul Sofiei are vârsta măsurată în  

6 decenii, 2 ani și 48 de luni. Câți ani are bunicul 

Sofiei? 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

5. De la Târgul de carte, Alexandru a cumpărat o 

carte de aventuri cu 12 lei și 75 bani, una de istorie, cu 

19 lei și 15 bani și o enciclopedie cu 28 lei și 25 bani.  

   Cât a plătit Alexandru la casă? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 18 

– clasa a IV-a –  
 

1. Copiază pe caiet și calculează: 

  7 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm 

  800 dm = _____ m = _____ cm 

   _____ mm = 300 cm = _____ dm = _____ m 

  _____ m = 4 500 dam = _____ hm = _____ km 

   64 dam = _____ m = _____ dm = _____ cm 

  92 km = _____ m = _____ hm = _____ dam 

 

2. Transcrie pe caiet propozițiile de mai jos și completează spaţiile libere cu infor-

mațiile necesare: 

a) Unitatea principală pentru măsurarea capacităţii vaselor este _______________ 

b) Submultiplii litrului sunt: _____________________________________________ 

c) Damigeana este un instrument folosit pentru cantităţi mai _____ decât litrul. 

d) Hectolitrul este de _____ ori mai _____ decât decalitrul. 

e) Pipeta se folosește pentru măsurarea cantităţii de lichid exprimată în _________. 

 

3. În doi saci sunt 59 kg de grâu. Dacă în primul sunt cu 3 kg mai puţin decât în al 

doilea, câte kilograme de grâu sunt în fiecare sac? (Folosește metoda grafică). 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

4. Cerasela pleacă în excursie cu auto-

carul la ora 7 și 30 minute și se întoarce la  

ora 18 și 15 minute. Cât timp a petrecut 

Cerasela în excursie? 

                     

                     

                     

                     

                     

 

5. Tatăl lui Cătălin a cumpărat un televizor în rate, fără dobândă. Plata se face în 18 

luni, în plăţi egale, de 46 lei lunar. Cât a costat televizorul? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 19 

– clasa a IV-a –  
 

1. Copiază pe caiet și calculează: 

a) 200 dag + 5 000 dg = ? kg  __________________________________________  

b) 7 000 kg – 50 q = ? t  _______________________________________________  

c) 400 dg + 1 000 mg = ? g  ____________________________________________  

d) 800 000 cg – 2 000 g = ? hg  _________________________________________  

 

2. Marilena, Răzvan și Beatrice își petrec vacanța la bunici. Marilena merge la 

Constanța, Răzvan la Bralov, iar Beatrice la Craiova. Privește tabelul și calculează pe caiet 

câți kilometri a parcurs fiecare. Cine a parcurs cei mai mulți kilometri? 

 
 

3. Ionel și Ema au preparat 80 l de limonadă.  

    Câţi litri a preparat fiecare, dacă Ema a obţinut o cantitate 

triplă faţă de Ionel? Reprezintă grafic. 

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

4. Alina va împlini 11 ani peste 4 ani. În ce an a sărbătorit Alina vârsta de 5 ani, dacă 

acum suntem în anul 2016? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

5. Emilia merge la cumpărături. Pe listă are:  

1 pachet de unt de 6 lei și 50 bani; 2 l de lapte a câte 

2 lei și 50 bani / l; 3 kg de mere a câte 3 lei / kg. 

Ce rest primește la o bancnotă de 50 lei? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 


