Nivell I1
Unitat 6: Els numerals

ELS NUMERALS CARDINALS
Corresponen als números o nombres.

un, una
dos, dues
cent, cents, centes
Escrivim guionet (-) entre:
-les desenes i les unitats (D-U): trenta-vuit, seixanta-cinc
-les unitats i les centenes (U-C): dues-centes, set-centes
La paraula (D-U-C) (desena-unitat-centena) ens ajuda a recordar l’ús
del guionet.
Recordeu, també, que els números del 21 al 29 porten dos
guionets:
vint-i-sis, vint-i-vuit

Els numerals
1. Escriu en lletres les quantitats següents:
1. El terreny té 80.012 metres quadrats.
2. Ha recollit 794 papallones del mateix color.
3. S’han pogut estudiar 116. 533 cèl·lules.
4. Enguany s’han fet 84.626 transfusions de sang.
5. A les oposicions, s’hi han presentat 34.265 aspirants.
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6. El catàleg recull 746 joguines.
2. Escriu en lletres les quantitats següents:
Els darrers tramvies –sense comptar-hi el tramvia blau- es van veure
a Barcelona l’any 1971, concretament el 18 de març. Eren els
tramvies de les línies 51 i 59. Com que els primers tramvies van
començar a funcionar a Barcelona l’any 1872, podem dir que els
darrers van morir al cap d’un segle.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
La Conselleria de Turisme del Govern balear ha anunciat que durant
el darrer any ha donat de baixa 8.675 places hoteleres. La mesura ha
afectat 58 hotels i 66 blocs d’apartaments. La majoria d’aquestes
baixes, unes 6.224, corresponen a edificis vells que ja no reuneixen
les condicions mínimes que la indústria turística exigeix.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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Escriu en lletres els nombres de les frases següents:
1. El catàleg descriu 78 monuments.
2. Té una col·lecció de 23 guitarres.
3. L’aeroport pot encabir 99 avionetes.
4. Per Nadal hem venut 86 figuretes de fang.
5. El museu aplega 65 textos manuscrits.
6. Han fotografiat 32 aranyes diferents.
7. Només li ha costat 54 euros.
8. Per Sant Jordi, han venut 47 roses.
10.Caldrà llogar 67 cadires.
11.Em van tocar 84 euros.
12.Hi ha 92 persones interessades a participar al concurs.
13.El carter ha repartit 36 cartes.
1. El terreny té 65 metres quadrats.
2. Ha recollit 94 papallones del mateix color.
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3. S’han pogut estudiar 33 cèl·lules.
4. Enguany s’han fet 26 transfusions de sang.
5. A les oposicions, s’hi han presentat 59 aspirants.
6. El catàleg recull 46 joguines.
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