
 
 

     

 

 

 

 

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU 

peníze školám 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 

 

Šablona: III/2.2 č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_147 

 

Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner 

Třída/ročník:  SUS 1 

Datum vytvoření: 6. 1. 2013 

 

 

Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Pojmenovaná čísla 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat 

pojmenovaná čísla a uvést 

příklady jejich konkrétního 

použití. 

 
       

        



 

Pojmenovaná čísla 

V matematice se většinou provádějí početní výkony s nepojmenovanými čísly, tedy 

s čísly bez konkrétního významu. 

např.    3,2 + 560 

V hospodářské praxi však obvykle počítáme s pojmenovanými čísly. 

např.  3,2 kg + 560 g 

Pojmenovaná čísla jsou čísla s označením různých měrových a peněžních 

jednotek.  

Například:  17 kg   12 m  46 dl   125,- Kč 

Pojmenování se obvykle uvádí za číslem. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nepojmenovaná čísla můžeme vždy sečíst:  

např. 3,2 + 560 = 563,2 

Pojmenovaná čísla nelze sečíst, pokud mají rozdílné jednotky: 

např. 3,2 kg + 560 g (jaký by byl výsledek?) 

Početní výkony s pojmenovanými čísly můžeme provádět pouze v případě, že jsou 

vyjádřena ve stejných jednotkách. To znamená, že se musí převést na stejné 

jednotky. 

např. 3,2 kg + 560 g = 3,2 kg + 0,56 kg = 3,76 kg 

Přehled některých pojmenovaných čísel 

Jednotky délky:  

- milimetr (mm) 

- centimetr (cm) 

- decimetr (dm) 

- metr (m)  

- kilometr (km) 



 
Jednotky hmotnosti: 

- gram (g)  

- dekagram (dkg) 

- kilogram (kg) 

- metrický cent (q) 

- tuna (t) 

Jednotky dutých měr = jednotky objemu: 

- mililitr (ml) 

- centilitr (cl) 

- decilitr (dl) 

- litr (l)  

- hektolitr (hl) 

Jednotky množství: 

- kus (ks) 

- pár 

- tucet (tc) 

- veletucet (vtc) 

- kopa 

Jednotky času: 

- sekunda (s) 

- minuta (min) 

- hodina (h) 

- den 

- týden 

- měsíc 

- rok 

- čtvrtina roku – kvartál 

- polovina roku – semestr 

- deset dnů - dekáda 



 
Otázky: 

1. Co jsou to pojmenovaná čísla? 

2. Kdy můžeme provádět početní úkony s pojmenovanými čísly? 

Odpovědi: 

1. Pojmenovaná čísla jsou čísla s označením různých měrových a peněžních 

jednotek. 

2. Početní výkony s pojmenovanými čísly můžeme provádět pouze v případě, že 

jsou vyjádřena ve stejných jednotkách.  

 

Zdroje: 

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.  

 

 


