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Převádění jednotek množství 

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

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

převádět. 

Jednotky, které jsme dosud převáděli, patří do tzv. desítkové soustavy. Nyní 

probereme převod jednotek množství, které patří do ne-desítkové soustavy. 

Jednotky množství: kus, pár, tucet, veletucet, kopa 

Tabulka převodu jednotek množství 

kus (ks)  1 ks 

pár    1 pár = 2 ks 

tucet (tc)  1 tc = 12 ks = 6 párů 

veletucet (vtc) 1 vtc = 12 tc = 144 ks = 72 párů 

kopa   1 kopa = 60 ks 

Kusové jednotky se v praxi užívají např. při udávání počtu kapesníků, utěrek, ručníků 

atd. 

Párové jednotky se používají pro zboží, které se prodává ve dvou kusech (pár bot, 

ponožek). 

Kopa se používá při udávání počtu vajec. 

 

Pravidla pro převádění jednotek množství 

Při převodu jednotek množství platí rovněž pravidla: 

- Převádíme-li větší jednotku na jednotku menší, násobíme. 

- Převádíme-li menší jednotku na jednotku větší, dělíme. 

Při těchto operacích se však používají čísla 2, 12, 60 nebo 144, podle toho, kterou 

jednotku na jakou převádíme. 

 



 
Příklad 

Převeďte na jednotky uvedené v závorce: 

a) 6 párů (ks)   

b) 36 ks (tc) 

c) 3 vtc (ks)   

d) 180 ks (kopy) 

Řešení: 

a) Převádíme páry na jednotku menší (ks), proto násobíme.  

Z tabulky převodu jednotek množství víme, že 1 pár = 2 ks proto násobíme 

hodnotou 2 

Výpočet:  6 . 2 = 12 

Výsledek: 6 párů = 12 ks 

b) Převádíme kusy na jednotku větší (tucty), proto dělíme.  

Z tabulky převodu jednotek množství víme, že 1 tucet = 12 kusů proto dělíme 

hodnotou 12 

Výpočet:  36 : 12 = 3 

Výsledek: 36 kusů = 3 tc 

c) Převádíme veletucty na jednotku menší (ks), proto násobíme.  

Z tabulky převodu jednotek množství víme, že 1 vtc = 144 ks proto násobíme 

hodnotou 144 

Výpočet:  3 . 144 = 432 

Výsledek: 3 vtc = 432 ks 

d) Převádíme kusy na jednotku větší (kopy), proto dělíme.  

Z tabulky převodu jednotek množství víme, že 1 kopa = 60 kusů proto dělíme 

hodnotou 60 

Výpočet:  180 : 60 = 3 

Výsledek: 180 ks = 3 kopy 

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.  
 


