
JEDNOTKY DĹŽKY 
A ICH PREMENA

Mgr. Rút Dobišová Adame



Seminár vám predstaví 

▪ históriu jednotiek dĺžky

▪ spôsob osvojovania jednotiek dĺžky v našich učebniciach

▪ nápady a rady od autorov učebnice 

▪ aitec offline

▪ aktivity a pomôcky na osvojovanie premien jednotiek dĺžky



Niečo z histórie – Egypt 

▪ časti ľudského tela – palce, prsty, stopy, lakte...

▪ 3000 pred n.l. (5000 rokov staré)

▪ základná egyptská miera 

1 kráľovský lakeť ( 0,5236 m) = 7 dlaní

1 dlaň = 4 prsty

1 chet alebo khet = 100 kráľovských lakťov

▪ používali pravítka, pásma, vodováhy 



Zavedenie metra – Francúzsko 
▪ prvá jednotka – siaha – prototyp – kovová tyč 

▪ rok 1790 – nová jednotka miery – meter (grécke metron = miera) 

▪ 1 meter – 1 desaťmiliónta časť zemského kvadrantu

▪ prototyp – platinová tyč (obdĺžnikový prierez) 

▪ neskôr platinoiridiova tyč (prierez v tvare H)

▪ 1983 – 1 meter – dĺžka dráhy svetla vo vákuu za 1/299 792 458s



Staré slovenské a uhorské miery

▪ 1876 – Rakúsko-Uhorsko sa rozhodlo používať jednotky 

metrickej sústavy

▪ v 19. storočí sa používali aj miery: ponkt, čiarka, palec, 

stopa, lakeť, siaha, uhorská míľa...

slovenské a uhorské jednotky 
dĺžky platné od 15. storočia

prevod na meter

1 piaď 0,213 m

1 lakeť 0,425 m

1 kráľovská siaha 2,125 m



Staré jednotky dĺžky 

Zdroj: https://oskole.detiamy.sk/clanok/meranie-dlzky

https://oskole.detiamy.sk/clanok/meranie-dlzky


Používanie jednotiek dĺžky 

▪ najčastejšie sa používala na trhu pri odmeriavaní plátna

▪ nepoctiví kupci mali dva lakte



Používanie jednotiek dĺžky 

▪ Ktorým lakťom kupovali a ktorým predávali? 

Zdroj: https://oskole.detiamy.sk/clanok/meranie-dlzky
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https://oskole.detiamy.sk/clanok/meranie-dlzky


Jednotky dĺžky vo frazeologizmoch 
▪ Bol od smrti na palec ďaleko

▪ Smrdí to na sto honov

▪ Robil niečo na dlhé lakte

▪ Kúpil za päť prstov a šiestu dlaň

▪ Neustúpil ani o piaď...



jeden lakeť = 78,3 cm 

jedna siaha =189,6 cm

jeden dielik = jedna stopa = 31,6 cm



Premeny jednotiek dĺžky



Autorské okienko 



1. ročník

▪ porovnať a usporiadať predmety podľa dĺžky, výšky, šírky...

▪ odmerať dĺžky daného predmetu pomocou neštandardných 

jednotiek dĺžky 



Porovnávanie dĺžok predmetov 

Matematika pre prvákov, 1. časť, strana 78

porovnanie                            

a usporiadanie 

(vzostupne, zostupne) 

predmetov podľa dĺžky 

(výšky, šírky...)



Prvé stretnutie s jednotkami dĺžky 

Matematika pre prvákov, 2. časť, strana 36

experimentovanie                  

s meraním 

pomocou častí tela
meranie dĺžky 

(výšky, šírky...) 

daného predmetu 

pomocou 

neštandardných 

jednotiek dĺžky 

(špagáta)



2. ročník

▪ odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s presnosťou 

na centimetre) a výsledok merania zapísať

▪ odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centimetre)

▪ porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky

▪ narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na centimetre)



2. ročník

▪ odmerať vzdialenosť za pomoci metra, pásma (s presnosťou 

na metre) a výsledok merania zapísať

▪ správne použiť a označiť jednotky dĺžky (cm, m, mm)

▪ pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na meranie a zvoliť 

vhodnú jednotku dĺžky

▪ odmerať dĺžku za pomoci neštandardných meradiel



Meranie dĺžky za pomoci neštandardných meradiel

Matematika pre druhákov, 2. časť, strana 4



Meranie dĺžky – zavedenie jednotky cm 

Matematika pre druhákov, 2. časť, strana 5



Meranie dĺžky – zavedenie jednotky m 

Matematika pre druhákov, 2. časť, strana 7 



Meranie dĺžky – zavedenie jednotky mm 

Matematika pre druhákov, 2. časť, strana 9



3. ročník

▪ odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na milimetre)

▪ porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky

▪ narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na milimetre)

▪ odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka                      

(s presnosťou na milimetre) a výsledok merania zapísať



3. ročník

▪ správne použiť a označiť jednotky dĺžky

▪ porovnať jednotky dĺžky

▪ odmerať a porovnať väčšie vzdialenosti v metroch

▪ odhadnúť dĺžku úsečky

▪ odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch (milimetroch) a dlhšiu 

dĺžku v metroch



Rysovanie a porovnávanie úsečiek – rôzne jednotky 

Matematika pre tretiakov, 1. časť, strana 4 



Meranie dĺžky za pomoci neštandardných meradiel

Matematika pre tretiakov, 1. časť, strana 8 



Zavedenie jednotky dm – odhad 

Matematika pre tretiakov, 1. časť, strana 12 



Práca s jednotkami dĺžky – premena 

Matematika pre tretiakov, 1. časť, strana 13 



Rysovanie úsečiek v rôznych jednotkách –
utvrdzovanie predstavy o jednotkách 

Matematika pre tretiakov, 2. časť, strana 2 



Zavedenie jednotky km – precvičovanie premien 

Matematika pre tretiakov, 2. časť, strana 7 



Pomôcka na vrchnej 
lište

Pravítko 
s vyznačenou 

dĺžkou

Aplikačné úlohy

Matematika pre tretiakov, 2. časť, strana 9 



Matematika pre tretiakov, 2. časť, strana 9 

Pyramída premien



aitec offline



Aktivity a pomôcky 
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Hra na premenu jednotiek dĺžky 
https://www.iknowit.com/lessons/d-length-conversions-metric.html

https://www.iknowit.com/lessons/d-length-conversions-metric.html


1mm

1cm

3dm

20cm

1dm

1m

Pravidlá:

▪ Deti striedavo hádžu 

kockou.

▪ Podľa údaju na kocke 

hľadajú predmet 

danej dĺžky v triede.





Čierny Peter - Pravidlá hry
▪ Všetky karty sa rozdajú hráčom.

▪ Hráči si ťahajú po jednej karte od spoluhráča po ľavej ruke. 

▪ Ak má hráč pár (karty označujúce rovnakú dĺžku), dvojicu si odloží. 

▪ Hra pokračuje dookola. 

▪ Hru prehrá ten hráč, ktorému na ruke zostane Čierny Peter.







Ďakujeme za pozornosť


