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1. TRANSFORMACIÓ D’UNITATS DE MESURA DE VOLUM

2. TRANSFORMACIÓ D’UNITATS DE CAPACITAT EN UNITATS DE MASSA I DE VOLUM

Expressa aquestes mesures en m3. a) 0,42 hm3 b) 21,6 dm3

PRIMER. Comptem els salts, i la seva direcció, que hi ha des de la unitat que ens donen 
fins a la unitat amb la qual hem d’expressar la mesura.

a) 2 salts cap a la dreta. b) 1 salt cap a l’esquerra.

SEGON.

• Si el salt és cap a la dreta, multipliquem per la unitat seguida del triple de zeros 
que de salts.

• Si el salt és cap a l’esquerra, dividim.
a) 0,42 ⋅ 1.000.000 = 420.000 m3 b) 21,6 : 1.000 = 0,0216 m3

Expressa 0,45 hl d’aigua destil·lada en cm3 i en hg.

PRIMER. Expressem la mesura en litres. 0,45 hl ⎯⎯⎯→ 0,45 ⋅ 100 = 45 ¬

SEGON. Hi apliquem la igualtat: 1 ¬ = 1 kg = 1 dm3, 45 ¬ = 45 dm3 → 45 ⋅ 1.000 = 45.000 cm3

i transformem el resultat en les unitats indicades. 45 ¬ = 45 kg ⎯→ 45 ⋅ 10 = 450 hg

FES-HO AIXÍ
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L’essencial

VOLUM DE COSSOS GEOMÈTRICS11
NOM: CURS: DATA: 



Transformació d’unitats de mesura de volum

1. La mesura que equival a 2 dam3 i 420 m3 és:
a) 2.420 dm3 c) 2,420 dm3

b) 2.420 m3 d) 2,420 m3

Transformació d’unitats de capacitat 
en unitats de massa i volum

2. Quantes xeringues de 10 cm3 caben 
en un flascó de 250 ml?
a) 2,5 b) 25 c) 250 d) 25.000

Càlcul del volum d’un cos geomètric

3. El volum d’una piràmide amb àrea de la base
de 16 cm2 i altura 3 cm és:
a) 24 cm3 b) 16 cm3 c) 16 cm2

Càlcul d’elements d’un cos geomètric
conegut el volum

4. El radi d’una esfera que té un volum de 
150,72 cm3 és:
a) 3 cm b) 3,3 cm c) 4 cm d) 4,24 cm

I ARA… PRACTICA

223

3. CÀLCUL DEL VOLUM D’UN COS GEOMÈTRIC

Troba el volum d’aquests cossos geomètrics:

PRIMER. Determinem el tipus de cos geomètric 
i les dades necessàries per calcular-ne el volum.
a) Piràmide de base triangular:

h = 8 cm

b) Cilindre: r = 3 cm h = 8 cm

SEGON. Hi apliquem la fórmula corresponent.

a) b) VCilindre = πr2h = π ⋅ 32 ⋅ 8 = 226,08 cm3V A hPiràmide Base
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4. CÀLCUL D’ELEMENTS D’UN COS GEOMÈTRIC CONEGUT EL VOLUM

Troba l’altura d’aquests cossos geomètrics 
si saps que tenen un volum de 180 cm3.

PRIMER. Determinem el tipus de cos geomètric 
i les dades que ens calen per calcular-ne el volum.
a) Prisma de base triangular:

VPrisma = 180 cm3

b) Con: r = 3 cm VCon = 180 cm3

SEGON. Hi apliquem la fórmula corresponent i aïllem el valor desconegut.

a) VPrisma = ABase ⋅ h → 180 = 15 ⋅ h ⎯⎯⎯→

b) ⎯⎯→ → → h =
⋅
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Activitats
UNITATS DE VOLUM

33. ● Transforma en decímetres cúbics:

a) 8,56 m3 c) 0,085 m3

b) 124.090 cm3 d) 0,006 dam3

34. ● Expressa en decàmetres cúbics:

a) 93,42 m3 c) 0,86 hm3

b) 64.090 cm3 d) 0,0059 dm3

35. ● Expressa en metres cúbics:

a) 1,4 km3 23 hm3 18 dam3

b) 0,625 dm3 850 cm3 589 mm3

36. ● Transforma en hectòmetres cúbics:

a) 30 dam3 41 m3 c) 760 m3 480 dm3

b) 4.450 m3 500 cm3 d) 98 m3 4.800 dm3

37. ● Expressa de forma complexa:

a) 57.784.325 dam3 c) 85.245,9847 m3

b) 782.760,432 cm3 d) 6.667.229.503 dm3

VOLUM, CAPACITAT I MASSA

38. ● Expressa en mil·lilitres:

a) 53,41 ¬ c) 9,08 dal
b) 5.246 cl d) 0,0019 hl

39. ● Transforma en decalitres:

a) 8.050 dl 900 cl c) 7.590,41 dl
b) 850 ml 50 cl d) 80 dl 4.750 ml

40. ● Calcula el pes d’aquesta aigua destil·lada:

a) 3 dal b) 12 dl c) 65 cm3 d) 423 m3

41. ●● Una barra de ferro pesa 40 kg. Si la densitat
del ferro és 7,8 kg/dm3, quin volum tindrà?

42. ●● Un lingot d’argent de 2 dm3 pesa 20,94 kg.
Quina és la densitat de l’argent?

43. ●● La densitat de l’or és 19,258 g/cm3. 
Digues què significa això.

44. ●● Un bloc d’alumini pesa 75 kg i té una densitat
de 2,7 g/cm3. Quin volum té?

45. ●● Un tros de metall pesa 3.149,6 g 
i té una densitat de 12,4 kg/dm3. 
Quin és el seu volum en cm3?

VOLUM DE PRISMES I CILINDRES

46. ● Calcula el volum d’un cub que té 8 cm d’aresta.
Expressa el resultat en m3.

47. ● El perímetre de la base d’un cub és de 84 cm.
Troba’n el volum.

48. ● Si el volum d’un cub és de 98 cm3, calcula’n la
longitud de l’aresta.

49. ●● El volum d’un cub és de 125 cm3. Troba’n 
la diagonal.

50. ●● Mitjançant el principi de Cavalieri, 
identifica quines d’aquestes figures tenen 
el mateix volum:

a) c)

b) d)

51. ● Determina el volum d’un prisma que té 
com a base un quadrat de 8 cm de costat i l’altura
és de 15 cm.

52. ● Calcula el volum 
d’aquest prisma 
de base hexagonal 
regular.

53. ●● Determina el volum d’un prisma 
hexagonal que té 10 cm d’aresta bàsica 
i 16 cm d’altura.

54. ●● Un prisma de base quadrada de 12 cm 
d’altura té un volum de 146 cm3. Calcula 
la longitud del costat de la base.

55. ● Troba el volum d’un cilindre de 15 cm d’altura 
i de 16 cm de diàmetre de la base.

56. ● Calcula el radi d’un cilindre que té 8 cm d’altura
i un volum de 122 cm3.

57. ●● Troba el volum d’un cilindre de 12 cm de radi
de la base i, d’altura, el triple del radi.
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5,
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58. ●● Calcula el volum d’aquesta sala:

59. ●● Troba el volum 
de la figura:

60. ●● Calcula el volum 
contingut entre un cub 
de 8 cm d’aresta i el cilindre 
que hi ha inscrit.

62. ●●● Calcula el volum d’un cub si saps que 
la diagonal fa:

a) 27 cm b) 32 cm c) 9 cm

VOLUM DE PIRÀMIDES I CONS

63. ●● Troba el volum d’aquestes figures:

a) b)

64. ●● Si unim el centre 
d’un cub de 16 cm d’aresta 
amb els 8 vèrtexs es formen 
6 piràmides. Quin és 
el volum de cada 
piràmide?

65. ●● Troba el volum 
d’aquesta figura, formada 
per un prisma i la meitat 
d’un con, si el triangle 
de la base del prisma 
és equilàter.

66. ●● En una acereria fabriquen diàriament 
3.000 peces d’acer (d = 8 g/cm3) 
amb aquesta forma:

Troba la massa i el volum d’acer utilitzat.

67. ●● Calcula el volum d’un con d’altura 36 cm

i de diàmetre de la base de l’altura.

68. ●● Un cilindre té com a diàmetre de la base 
6 cm i una altura de 10 cm. Determina el volum
d’un con de la mateixa altura i base circular
equivalent.

69. ●●● Calcula el volum d’aquestes figures:

a) c)

b) d)

2

3

COM CALCULEM EL VOLUM D’UN CUB 
SI EN CONEIXEM NOMÉS LA DIAGONAL?

61. Calcula el volum 
d’aquest cub.

PRIMER. Apliquem el teorema de Pitàgores 
als triangles rectangles:

• Hipotenusa D i catets 
d i a.
D2 = a2 + d2 → 122 = a2 + d2

• Hipotenusa d i catets a i a.
d2 = a2 + a2

SEGON. Plantegem un sistema 
amb les dues equacions.

→ a = = 6,93 cm

TERCER. En calculem el volum.
V = (6,93)3 = 332,81 cm3
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VOLUM DE L’ESFERA

70. ● Troba el volum d’una esfera de 15 cm 
de radi.

71. ●● El diàmetre de la base i l’altura d’un cilindre
fan 16 cm. Troba el volum contingut entre 
el cilindre i l’esfera que hi està inscrita.

72. ●● Calcula i contesta.

a) Quin és el volum d’una esfera que té 14 cm 
de diàmetre?

b) Quants centilitres d’aigua caben en aquesta
esfera?

c) Quants centigrams pesa l’aigua que cap 
a l’esfera?

74. ●● Calcula el volum d’aquests sectors 
esfèrics:

a) r = 8 cm α = 36o

b) r = 5 m α = 120o

c) r = 10 dam α = 90o

d) r = 12 cm α = 150o

75. ●●● Una taronja de 10 cm de diàmetre té 8 grills
iguals. Calcula el volum de cada grill.

COM CALCULEM EL VOLUM D’UN SECTOR 
ESFÈRIC?

73. La part d’una esfera limitada per dos
semicercles que té com a diàmetre 
el de l’esfera l’anomenem sector esfèric.

Quin és el volum d’aquest
sector esfèric?

PRIMER. Calculem el volum de l’esfera.

SEGON. Plantegem una regla de tres en funció 
dels graus que tingui el sector esfèric.

Si a 360° 24.416,64 cm3

a 40° x cm3

x =
⋅

=
40

360
2 712 96 324.416,64

cm. ,

hi correspondran⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

hi corresponen⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

V r= = ⋅ =
4
3

4
3

18 24 416 643 3 3π π . , cm
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PROBLEMES DE VOLUM

76. ●● El consum anual d’aigua en un habitatge 
ha estat de 140 m3 256 dm3. Quant han de pagar 
si el metre cúbic costa 0,90 €?

77. ●● Un recipient ple d’aigua 
destil·lada pesa 380 g i buit 
pesa 20 g. Digues quina 
capacitat té en decilitres 
i en centilitres.

78. ●● Una aixeta aboca 80 litres per hora i triga 
1 hora i 36 minuts a omplir una bóta. 
Quin volum té la bóta?

79. ●● Una bomba d’aigua que extreu 30 dm3/min
triga 2 hores i mitja a buidar un dipòsit. 
Quants litres caben al dipòsit?

81. ●● Una aixeta aboca 24,1 ¬/min. Quant triga 
a omplir un dipòsit de 24,75 m3 160 dm3?

82. ●● El desguàs d’un estany de 180 dm3 evacua 
35 ¬/min. Quant trigarà a buidar-se?

COM RESOLEM PROBLEMES D’OMPLIR I BUIDAR
AMB UNITATS DIFERENTS?

80. Una aixeta aboca 140 ¬/mm. Quant triga 
a omplir un dipòsit de 9 m3 800 dm3?

PRIMERO. Transformem totes les quantitats 
a les mateixes unitats.
Transformem en dm3:
Aixeta ⎯→ 140 ¬/min = 140 dm3/min
Dipòsit → 9 m3 + 800 dm3 =

= (9 ⋅ 1.000) dm3 + 800 dm3 = 9.800 dm3

SEGON. Resolem la regla de tres.

Si 140 dm3 1 min

9.800 dm3 x min

x =
⋅

=
1 9 800

140
70

.
min

s’ompliran en⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

s’omplen en⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

FES-HO AIXÍ

α
r

18 cm
40°

830863 _ 0213-0228.qxd  14/12/07  16:22  Página 226



227

83. ●● Un pantà conté 3.542 milions de m3 d’aigua. 
A l’estiu perd 875.000 ¬ per dia.

a) Quants m3 perdrà en 60 dies?
b) Quants m3 hi quedaran després de 20 dies?

84. ●● En un dipòsit caben 2.700 ¬ d’aigua. 
Si una aixeta triga 45 minuts a omplir-lo, 
quants metres cúbics aboca per minut?

85. ●● Una piscina té 25 m de llargada, 12 m
d’amplada i 1,6 m de profunditat. Quant temps
triga a omplir-la una aixeta que aboca 100 ¬/min?

86. ●● Quantes caixes d’1 m de llargada, 8 dm
d’amplada i 6 dm d’altura podem amuntegar en
una sala de 4 ×3,2 m de planta i 2,4 m d’altura?

87. ●● En un dia, les precipitacions de pluja van ser
de 60 ¬/m2. A quina altura va arribar l’aigua 
en un recipient cúbic de 2 dm d’aresta?

88. ●● Troba el volum de la cucurulla d’un confrare
de setmana santa si saps que té 9 cm de radi 
i 60 cm d’altura.

89. ●● Per inflar 200 pilotes de radi 12 cm, quin 
volum d’aire necessitem?

90. ●● Calcula el volum de material que ens cal 
per fabricar una pilota de 15 cm de radi i 1 cm 
de gruixària.

91. ●●● El radi de la Terra és de 6.370 km 
i el de Mart fa 3.400 km.

a) Quantes vegades és més gran el radi 
de la Terra que el de Mart?

b) Quantes vegades més gran és el volum 
de la Terra que el de Mart?

92. ●●● Una empresa que 
fabrica boles de vidre 
les envasa com veus 
a la figura:

a) Troba el volum 
contingut entre 
el cilindre de l’envàs i la bola que hi ha inscrita.

b) Si omplen l’espai que queda entre la bola 
i l’envàs amb un material que costa 4,50 €/m3,
quant costarà el farciment de 200 envasos?

c) Contesta les preguntes anteriors en el supòsit
que l’envàs fos un cilindre de 13 cm de radi 
i de 25 cm d’altura.

d) Quina de les dues opcions és més econòmica?

INVESTIGA

93. ●●● Un con de 3 m d’altura i una esfera 
de 3 m de radi tenen el mateix volum. 
Quin és el radi de la base del con?

94. ●●● Si un con i un cilindre tenen la base i el volum
iguals, quina relació hi ha entre les altures?

95. ●●● Un con i un cilindre tenen la mateixa altura 
i el mateix volum. Quina relació hi ha entre 
els diàmetres de les bases?

96. ●●● El radi del con de la figura és igual a l’altura,
i tots dos segments són idèntics al radi 
de l’esfera. Quants cons d’aigua necessitem 
per omplir l’esfera?

97. ●●● Quantes vegades augmenta el volum 
d’un prisma hexagonal si en dupliquem l’altura? 
I si en dupliquem les dimensions de la base? 
I si en dupliquem les tres dimensions?

98. ●●● Dins d’una esfera 
hi ha inscrit un cub, 
dins del qual hi ha 
inscrita una esfera. 
Quina relació hi ha 
entre el volum 
de l’esfera interior 
i l’exterior?

25 cm

r

2r
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A la vida quotidiana
99. ●●● A BOMBONS BOMBAI tenen molta cura del

disseny dels bombons que fabriquen. Per això,
opinen que la qualitat de les matèries primeres
que fan servir és essencial: cacau, vainilla,
menta... Però també donen una importància
especial a la forma dels bombons.

Els bombons són massissos i els fabriquen 
amb una mescla de xocolates diferents, als quals
afegeixen aromes diversos. Una composició
harmoniosa d’aquests bombons a la capsa 
en què els comercialitzen fa que el producte final
es consideri una autèntica obra d’art.

Quina quantitat de xocolata necessiten 
per fabricar una capsa com aquesta?

100. ●●● En una famosa cadena de restaurants
anuncien l’oferta següent:

En aquesta oferta fan servir gots com el que
veus al cartell, amb forma de con tallat per 
un pla paral·lel a la base.

Hi introdueixen 
vuit glaçons cúbics 
de 3 cm de costat i, 
després, els omplen 
de refresc fins a 2 cm 
del caire.

Si tens en compte

que del volum 

dels glaçons sura 
en el refresc i queda 
fora del got, calcula 
el volum de refresc 
que contenen.

101. ●●● Hem rebut l’encàrrec de fabricar 25 m 
de canonades per les quals circularan 240 ¬
d’aigua i que tindran una gruixària de 2 mm.

Quantes plaques de plom de 48,56 kg ens
caldran si la densitat és d’11,4 g/cm3?

1

10

228

Jannyburguer
1 litre 

del teu refresc 
preferit per

0,80 €
2,5 cm

2,5 cm 2,5 cm

3,6 cm

2,5 cm

2 cm

G
F

3,6 cm

1,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

1,5 cm

G
F

2 cm

G
F

2,6 cm
G F

2,6 cm
G F

16 cm

h

R

r

G
F

10 cm
G F

8 cm
G F

10 cm

0,6 cm

2 cm
2,5 cm

2,5 cm

G
F

830863 _ 0213-0228.qxd  14/12/07  16:22  Página 228


	8308630222
	8308630223
	8308630224
	8308630225
	8308630226
	8308630227
	8308630228



