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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Převádění jednotek délek 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží převádět jednotky 

délky. 

 
       

        

 
 
 

 



 

Převádění jednotek délky 
 
Početní operace s pojmenovanými čísly můžeme provádět pouze v případech, kdy 

mají stejnou jednotku. Proto je nutné umět jednotlivé jednotky podle potřeby 

převádět. 

 

Převádění jednotek 

Převádíme-li větší jednotku na jednotku menší, násobíme udanou hodnotu číslem 

10, 100, nebo 1000 podle toho, na jakou jednotku převádíme (posuneme desetinnou 

čárku doprava). 

Převádíme-li menší jednotku na jednotku větší, dělíme udanou hodnotu číslem 10, 

100, nebo 1000 podle toho, na jakou jednotku převádíme (posuneme desetinnou 

čárku doleva). 

 

Jednotky délky: kilometr, metr, decimetr, centimetr, milimetr 

milimetr (mm) 1 mm 

centimetr (cm)  1 cm = 10 mm 

decimetr (dm)  1 dm = 10 cm = 100 mm 

metr (m)   1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm 

kilometr (km)  1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm 

Tabulka převodu jednotek délky 

Při převádění jednotek délky postupujeme podle šipek: 

převod z větších jednotek na menší (násobíme) 

 . 1 000 . 10  . 10  . 10 

    →  →  →  → 
km  m  dm  cm  mm 

    ←  ←  ←  ←        

 : 1 000 : 10  : 10  : 10 

převod z menších jednotek na větší (dělíme) 



 
Příklad 1 

Převeďte 3,2 m na milimetry. 

Řešení: 

Převádíme na jednotku menší, proto násobíme. Z tabulky převodu jednotek délky 

jsme zjistili, že hodnota násobení je 1 000. 

Výpočet:  3,2 . 1 000 = 3 200 

Výsledek:  3,2 m = 3 200 mm 

Příklad 2 

Převeďte 56 cm na metry. 

Řešení: 

Převádíme na jednotku větší, proto dělíme. Z tabulky převodu jednotek délky jsme 

zjistili, že hodnota dělení je 100 

Výpočet: 56 : 100 = 0,56 

Výsledek: 56 cm = 0,56 m 

Cvičení: 

Převeďte na metry:   

a) 78 cm 

b) 290 mm 

c) 0,8 km 

 

Řešení: 

a) převádíme 78 cm na větší jednotku (m), proto dělíme 

hodnota dělení podle tabulky je 100 

Přiklad:  78 : 100 = 0,78 

Výsledek: 78 cm = 0,78 m 

b) převádíme 290 mm na jednotku větší (m), proto dělíme 

hodnota dělení podle tabulky je 1 000 

Příklad: 290 : 1 000 = 0,29 

Výsledek: 290 mm = 0,29 m 



 
 

c) převádíme 0,8 km na jednotku menší (m) proto násobíme 

hodnota násobéní podle tabulky je 1 000 

Příklad: 0,8 . 1 000 = 800 

Výsledek: 0,8 km = 800 m  

 

Zdroj: 
Keblová Alena, Volková Jana. Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných 
učilišť. 1. vyd. Praha: Septima, s.r.o. 19991. 68 s. ISBN 80-7216-148-2.  
 


