
Obliczenia zegarowe i kalendarzowe 
 
 

1. Jest godzina 17:42. Za ile minut będzie godzina 19:15?  

2. W którym kwartale roku jest lipiec? 

3. Ile to kwadransów: a) 75 min,   b) 120 min? 

4. Oblicz, ile dni upłynie od 1 kwietnia do: 

    a) 5 kwietnia   b) 28 kwietnia   c) 15 maja   d) 29 czerwca. 

5. Oblicz, ile dni upłynie: 

    a) od 3 marca do 5 maja    b) od 23 listopada 2014 do 12 stycznia 
2015 

6. Pociąg osobowy pokonuje trasę z Torunia do Warszawy w  czasie 
270 minut. O której godzinie dojedzie do celu, jeśli z Torunia 
wyjedzie o godzinie 8:30 ? 

7. W niedzielę w południe wyrusza żaglowiec w 100 godzinny rejs. 
W który dzień tygodnia i o której godzinie zakończy swój rejs? 

8. Kuba rozpoczyna lekcje o godzinie  8:00. Drogę do szkoły przebył 
w ciągu 15 minut, a powrotną w ciągu 20 minut. Lekcje zakończył 
o godzinie 12:30. Ile czasu był poza domem? 

9. Film rozpoczął się o 16:35, a zakończył o 18:10. Ile minut trwał? 

10. Transmisja zawodów sportowych rozpoczęła się o 15:55 i trwała 
1 godzinę i 50 minut. O której się zakończyła? 

11. Półtoragodzinny program zaczął się o 12:55. Teraz jest 13:18. 
Ile minut trwa już program? Za ile minut skończy się? 

12. Jurek urodził się 24 sierpnia. 

    a) Bartek jest od niego młodszy o 18 dni. Którego dnia Bartek 
obchodzi urodziny? 

    b) Beata jest starsza od Jurka o 23 dni. Kiedy ona ma urodziny? 

13. Który to wiek? Rok: a) 1410   b) 1945   c) 2000   d) 2001? 

14. 1 styczeń był we wtorek. Jaki dzień tygodnia był 48 dni później? 

15. Ania była poniedziałek dentysty w poniedziałek stycznia. 
Kolejną wizytę wyznaczono za 16 dni. Kiedy to będzie i w jakim dniu 
tygodnia? 

16. Janek zasnął o 22:13, a obudził się o 6:42. Ile czasu spał Janek? 


