Mattip om
Måling og omsætning 2

Du skal lære:
Kan ikke

Kan næsten

Kan

Hvad omsætning er
Om liter, deciliter og centiliter
Om meter, centimeter og millimeter
Om ton, kilo og gram

Tilhørende kopier:
Måling og omsætning 1, 2 og 3
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Måling og omsætning

Du har sikkert arbejdet med mål og omsætning før. Hvis ikke i matematik, så i dagligdagen. Du
har måske lavet mad og læst i opskriften, at der skal 2 deciliter mælk i maden. Så har du taget en
liter mælk ud af køleskabet, målt 2 deciliter op og hældt det i retten. Måske har du haft en liter
saft og læst, at det skal blandes i 1/9. Altså 1 centiliter saft til 9 centiliter vand. Når du arbejder
med måling, skal der sommetider hoppes mellem deciliter, liter, centiliter og milliliter. Andre
gange mellem andre måleenheder. Det er det, du skal lære i dette forløb.

Omregning af eksempelvis væsker
Vi starter med at se på liter, deciliter, centiliter og milliliter. 1 liter kender du fra mælken i køleskabet, men er du klar over, at 1 liter er det samme som 10 deciliter? Eller at 1 liter er det samme
som 100 centiliter eller 1000 milliliter? Skemaet herunder viser nogle forskellige omregninger
mellem ovenstående. Brug det til at løse de opgaver, der følger:
1 liter(l) = 10 deciliter (dl) = 100 centiliter (cl) = 1000 milliliter (ml)
0,5 liter(l) = 5 deciliter (dl) = 50 centiliter (cl) = 500 milliliter (ml)
0,1 liter(l) = 1 deciliter (dl) = 10 centiliter (cl) = 100 milliliter (ml)
0,01 liter(l) = 0,1 deciliter (dl) = 1 centiliter (cl) = 10 milliliter (ml)
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Omregn følgende:
a) 2 l til dl
b) 10 cl til ml
c) 5 dl til cl
d) 3 l til ml

e)
f)
g)
h)

30 dl til cl
25 ml til cl
40 cl til l
23 dl til ml

Lav et skema, som det herunder, i dit hæfte og udfyld de tomme felter.
Milliliter (ml)
Centiliter (cl)
Deciliter (dl)
550
55
5,5
4,5
48
760

i)
j)
k)
l)

45 ml til dl
98 cl til l
49 cl til dl
4,5 l til cl

Liter (l)
0,55

1,5
204
3

Svend skal lave tre kager. Der står, han skal bruge 450 ml mælk til hver. Hvor mange liter skal
han bruge til alle kagerne?
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Mathilde vil lave et fodbad. Der står, hun skal bruge 2,5 cl sæbe pr. liter vand. Hun fylder 5 liter
vand i et fad.
a) Hvor mange dl sæbe skal hun bruge?
b) Hvor mange ml er det?
c) En deciliter sæbe koster 10 kr. Hvor meget koster sæben til fodbadet?
2017 © mattip.dk

2

Nogle gange skal der findes en del af noget. F.eks. 3/5 af en liter. 3/5 kan også skrives som

1
2

eller

3:5. Derfor er det nogle gange en god ide at lave en liter om til en mindre måleenhed. Det kunne
være dl, cl eller ml. Når du så har gjort det, kan du finde ud af, hvor meget det er ved at gøre
følgende:
G

G

Find af en liter i dl:

Find af en liter i ml:

Først laver vi en liter om til dl.
1 l = 10 dl
Så deler vi 10 dl med 5. Det er lig med 2 dl.
Så ganger vi 2 dl med 3.
2 dl * 3 = 6 dl
Eller skrevet i en udregning:

Først laver vi en liter om til ml.
1 l = 1000 ml
Så deler vi 1000 ml med 5. Det er lig med 200 ml.
Så ganger vi 200 ml med 3.
200 ml * 3 = 600 ml
Eller skrevet i en udregning:

H

1
2

af 10 deciliter =

>? OP
2

H

1

• 3 = 6 dl

2

af 1000 milliliter =

2

• 3 = 600 ml

1
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Se på ovenstående opgave og svar på: Hvad er af en liter i cl?
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Find følgende ud af det hele:

2

a)
b)
7

>??? RP

1
>?
A
>?

af 2 liter i cl?

c)

C

af 1,5 liter i ml?

d)

1

2
A

af 30 dl i cl?

e)

>

af 2400 ml i dl?

f)

1

2
C

af 0,5 liter i ml?
af 4 liter i cl?

Marie skal blande en liter frugt- og is-smoothie til sine veninder. Smoothien består af banan,
2
5

jordbær, ananas og is. Opdelingen er som følger: is,
a)
b)
c)
d)

1
10

jordbær,

3
10

ananas og resten banan.

Hvor mange dl is skal der i blandingen?
Hvor mange cl jordbær?
Hvor mange ml ananas?
Hvor mange liter banan?

Omregning af vægt
Nu ser vi på vægt og omregning mellem forskellige vægtstørrelser. Vi skal se på ton, kilo og gram.
Du kender nok din egen vægt i kilo (også kaldet kilogram), men kender du den også i gram?
Skemaet herunder viser nogle forskellige omregninger mellem ovenstående. Brug det til at løse
de opgaver, der følger:
1 ton(t) = 1000 kilo (kg) = 1.000.000 gram (g)
0,5 ton(t) = 500 kilo (kg) = 500.000 gram (g)
0,001 ton(t) = 1 kilo (kg) = 1.000 gram (g)
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Omregn følgende:
a) 0,3 kg til g
b) 0,1 t til kg
c) 500 g til kg
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d) 8.500.000 g til t
e) 3,2 kg til g
f) 340 kg til t
3

g) 2900 kg til t
h) 0,003 t til g
i) 1 g til t
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Lav et skema, som det herunder, i dit hæfte og udfyld de tomme felter.
Gram (g)
Kilogram (kg)
Ton (t)
5.600.000
5600
5,6
350
0,04
5700
0,5
10
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Søren vejer 41,5 kg med tøj og sko på. Han har tøj på, der vejer 1,8 kg. Derudover et par sko, der
vejer 600 gram.
a) Hvor mange kg vejer Søren uden sko og tøj?
b) Hvor mange gram vejer Søren uden sko og tøj?
c) Hvor meget vejer Sørens sko og tøj i gram?
d) Hvor mange gram vejer Søren med sko og tøj på?
e) Hvor meget er det i ton?
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En af elefanterne i Odense Zoo vejer 6,2 ton.
a) Hvor meget er det i kilo?
b) Hvor meget er det i gram?
En elefantlort vejer 2 kg. Elefanten kan lave lort op til 10 gange om dagen.
c) Hvor mange gram lort kan en elefant lave på en dag?
d) Hvor meget lort er det på et år i ton?

12

Find følgende:
a)
b)

1
>?
A
>?

af 400 gram?

c)

C

af 50 ton?

d)

1

2
A

af 80 gram?

e)

>

af 3200 kg?

f)

1

2
C

af 0,5 ton?
af 100 kg

Omregning af længder
Til sidst skal vi se lidt på længder. Vi skal se på kilometer, meter, decimeter, centimeter og
millimeter. Skemaet herunder viser nogle forskellige omregninger mellem ovenstående. Brug
det til at løse de opgaver, der følger:
1 kilometer (km) = 1000 meter (m) = 10.000 decimeter (dm) = 100.000 centimeter (cm) = 1.000.000. millimeter (mm)
0,5 kilometer (km) = 500 meter (m) = 5.000 decimeter (dm) = 50.000 centimeter (cm) = 500.000. millimeter (mm)
0,1 kilometer (km) = 100 meter (m) = 1000 decimeter (dm) = 10.000 centimeter (cm) = 100.000. millimeter (mm)
0,001 kilometer (km) = 1 meter (m) = 10 decimeter (dm) = 100 centimeter (cm) = 1.000 millimeter (mm)
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Omregn følgende:
a) 2 m til dm
b) 150 mm til cm
c) 0,5 m til mm
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d) 0,2 km til dm
e) 30 m til dm
f) 2,4 km til m
4

g) 5000 mm til m
h) 23 dm til m
i) 50 km til mm

Lav et skema, som det herunder, og udfyld de tomme felter.
Millimeter (mm) Centimeter (cm) Decimeter (dm) Meter (m)
150.000
15000
1500
150
40
1,9

Kilometer (km)
0,150

2,3
30
15
14

Iben er 156 cm høj og har en ven, der hedder Martin. Iben er 10 cm højere end Martin. Martin
har en lillesøster. Martin er dobbelt så høj som sin lillesøster.
a) Hvor høj er Martin i cm?
b) Hvor høj er Martin i mm?
c) Hvor høj er Martins lillesøster?
d) Hvor høj er de 3 børn tilsammen i dm?
e) Hvis Iben gror med 6 cm hvert år, hvor høj er hun så om 3 år i mm?
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Thomas elsker at løbe. Han løber 2 gange om ugen. Den ene gang løber han 12 km og den anden
gang 4 km.
a) Hvor mange meter løber han på en uge?
b) Hvor mange cm løber han på en uge?
c) Hvor mange km løber Thomas på et år (52 uger)?
d) Hvor mange dm løber Thomas på et år?
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Find følgende:
g)
h)

17

>?
A
>?

af 700 cm?

i)

C

af 550 km?

j)

1

af 3 m i cm?

i)

C

af 2,5 m i dm?

j)

1

2
A

af 40 mm?

k)

>

af 100 dm?

l)

1

af 30 m i mm?

k)

>

af 2400 mm i cm?

l)

1

2
C

af 25 km?
af 260 cm?

Find følgende ud af det hele:
g)
h)
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1

1
>?
A
>?

2
A

2
C

af 1 km i dm?
af 6 m i cm?

En dreng cykler 1,7 km til skole hver dag. Om eftermiddagen cykler han hjem igen. Han laver en
aftale med sin far, om at han skal have 2 øre pr. 10 meter, han cykler. Det gælder både turen til
og fra skole. Der er 200 skoledage på et år.
a) Hvor mange meter cykler drengen hver dag?
b) Hvor mange kroner tjener drengen på én dag?
c) Hvor mange km kører drengen på et år?
d) Hvor mange meter kører drengen på et år?
e) Hvor mange penge kan han tjene på at cykle pr. skoleår?
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