
 
 

 
 

Która godzina? 

 
1. Jest godzina 10:06. Uzupełnij zdania. 

 

a) Za półtorej godziny będzie godzina _______. 

Wskazówka. Za 1 godzinę będzie 11:06. Która godzina będzie jeszcze za pół godziny? 

             

b) Za 11 godzin i 6 minut będzie godzina _______. 

 

c) 11 godzin i 6 minut temu była godzina _______.   

Wskazówka. 6 minut temu była 11:00. Która godzina będzie jeszcze 11 godzin temu? 

       

2. Ada jest uczennicą klasy czwartej. Od poniedziałku do piątku wstaje o 7:15. Poranna toaleta 

zajmuje jej 10 minut, a śniadanie kwadrans. Następnie pakuje plecak, ubiera się i wychodzi 

do szkoły o 7:50. Lekcje codziennie zaczyna o 8:00, a kooczy o 12:25. W poniedziałek wraca 

do szkoły na 15:30, bo wtedy odbywają się zajęcia kółka teatralnego, które trwają półtorej 

godziny.  

 

a) Uzupełnij rysunek ilustrujący dane dotyczące godzin rozpoczęcia poszczególnych 

czynności wykonywanych przez Adę i czasu ich trwania. 

 

 
 

 

 

1 
godzina(h) 

4 kwadranse 

1 kwadrans = 15 min 

60 minut(min) 
1 min = 60 s 3600 

sekund (s) 

10 min 7.15  ___min   ___min      ___min   
  

___min 
12.25 



 
 

 
 

b) Odpowiedz na poniższe pytania. 

I. Ile minut zajmuje Adzie pakowanie plecaka i ubieranie się? 

 

II. Ile minut Ada spędza w szkole? 

 

III. O której godzinie Ada wyjdzie z domu, jeśli wstanie o 7:15, ale nie będzie jadła śniadania? 

 

IV. O której godzinie Ada wyjdzie ze szkoły, jeśli nie będzie ostatniej lekcji?  

 

V. O której godzinie Ada wyjdzie ze szkoły po zajęciach kółka teatralnego, jeśli zajęcia 

przedłużą się o 13 minut? 

 

VI. O której godzinie Ada wyjdzie ze szkoły po zajęciach kółka teatralnego, jeśli zajęcia 

zostaną skrócone o 18 minut? 

 

VII. We czwartki Ada ma gimnastykę korekcyjną. Zajęcia kooczą się o 16.15 i trwają  

35 minut. O której rozpoczynają się te zajęcia? 

 

3. Ada wraz ze swoimi koleżankami przygotowała przedstawienie, które trwało trzy kwadranse. 

O której skooczyło się przedstawienie, jeśli zaczęło się o 16:40? 

 

4. Uczniowie z klasy Ady byli na wycieczce w Krościenku. Wyjechali autokarem o 6:00, a na 

miejsce dotarli o 10:28. Ile minut trwała jazda autokarem, jeśli zatrzymali się tylko na jeden 

postój trwający dwadzieścia minut? 

 

5. Autokar, którym uczniowie wracali z Krościenka, wyjechał o 17:50, czyli 25 minut po 

podstawieniu na parking. O której godzinie został podstawiony autokar na parking? 

 

6. Uczniowie z klasy Magdy byli na wycieczce w Zakopanem. O której godzinie wyjechali  

na wycieczkę, jeśli na miejsce dotarli o 9:20, a ich podróż trwała 2 godziny i 40 minut bez 

przerwy? 

 

7. Pociąg, którym uczniowie wracali z Zakopanego planowo miał byd na stacji o 18:25, ale 

spóźnił się o 14 minut. O której pociąg przyjechał na stację?  

 

 

 


