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Převody jednotek obsahu

1. Převeďte:

a)  5 cm2 =  mm2 b) 10 dm2 =  cm2

     5,3 mm2 = dm2      6,8 m2 =  dm2

     20,3 m2 = cm2      11,5 mm2 =  cm2

     45,4 mm2 = dm2      77,5 cm2 =  m2

c) 5 km2 =  m2 d) 42,5 m2 = dm2

    55,5 cm2 =  dm2      63,5 mm2 = m2

   115 mm2 =  cm2      29,3 m2 = cm2

    98 km2 =  m2      100 dm2 =  cm2

2. Co je více?

a) 20 cm2 nebo 200  mm2 b) 1500 mm2 nebo 15 dm2

    12,3 dm2 nebo 1220 cm2     22 km2 nebo 220000 cm2

    40,5 mm2 nebo 0,405 dm2     60,3 cm2 nebo 60300 mm2 

    
 

3. Vypočtěte:

a) 10,4 mm2 + 0,5 dm2 b) 10 dm2 +  36,6 cm2

     78,5 km2 + 6 m2      63,2 m2 + 100 cm2

     6,8 m2 + 0,2 dm2      0,3 mm2 + 8 dm2

     55,5 cm2 + 80  m2      0,036 m2 + 7 dm2



Řešení:

1  kilometr čtvereční km2 = 1 000000 m2 1 m2 = 0,000001 km2

1  metr čtvereční m2  = 100 dm2 1 dm2 = 0,01 m2

1 decimetr čtvereční dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 0,01 dm2

1 centimetr čtvereční  cm2 = 100 mm2      1 milimetr čtvereční mm2 = 0,01 cm2

1. a) 500 mm2, 0,00053 dm2, 203000 cm2, 0,00454 dm2

b) 1000 cm2, 680 dm2, 0,115 cm2, 0,00775 m2

c) 5000000 m2, 0,555 dm2, 1,15 cm2, 98000000 m2

d) 4250 dm2, 0,0000635 m2, 293000 cm2, 10000 cm2

2. a) 20 cm2, 12,3 dm2, 0,405 dm2

b) 15 dm2, 22 km2, 60300 mm2

3. a) 5010,4 mm2, 78500006 m2, 680,2 dm2, 800055,5 cm2

b) 1036,6 cm2, 632100 cm2, 80000,3 mm2, 10,6 dm2




