
MATEMATIKA – PROCVIČOVÁNÍ ČASU 

V tomto týdnu se budete věnovat procvičování času. Vy, kteří potřebujete pomůcku, 

vezměte si hodiny a časy si názorně nastavujte. Myslete na to, že hodina má 60 minut. 

Vzpomeňte si také na to, jak jsme minuty převáděli např. 80 min = 1 h a 20 min. 

Kam budeš úlohy vypracovávat? Pokud ti mohou rodiče tento list vytisknout, pak piš přímo 

do něj. Pokud tuto možnost nemáte, pracuj buď do zeleného sešitu nebo na list A4. Úlohy 

čísluj podle tohoto zadání. 

ČAS 1. Zapiš digitálně 

18:45 + 15 min =                                                              15:30 + 40 min = 

  9:50 + 25 min =                                                              12:18 + 42 min =  

17:40 + 55 min =                                                               11:51 + 18 min =  

21:15 + 50 min =                                                               18:43 + 19 min = 

  7:55 + 20 min =                                                               20:54 + 33 min = 

 

ČAS 2. Zapiš digitálně                                          

 půl 8 ráno –                                                    za pět minut půl 4 odpol.- 

čtvrt na 9 večer –                                           půl sedmé večer a 5 minut - 

za pět minut půlnoc –                                    za pět minut třičtvrtě na 8 večer- 

třičtvrtě na 1 odpoledne –                            za tři minuty 7 hodin večer - 

9 hodin večer -                                                 za pět minut čtvrt na 6 ráno – 

 

ČAS 3. Doplň správně do úlohy    

A/   Maminka dala do trouby bábovku v 17.45h. Pekla ji hodinu a půl. Bábovku 

z trouby vyndala v .......................................hodin.  

B/  Pustili jsme si pohádku. Skončila v 19:15h. Trvala 1h a 40 min. V kolik hodin 

pohádka začala? Bylo to v ..........................................hodin. 

 

C /  Vypravili jsme se na výlet na kole. Vyrazili jsme  v 15:15h. Domů jsme přijeli 

za dvě a půl hodiny. Naše digitální hodiny ukazovaly čas ..................................h. 



 

 ČAS 4.  Doplň čas     

A /    Vlak vyjel z Pardubic v 19:33h. V Praze byl ve 20:40h. Cesta vlakem trvala 

.............h...................min. To je ........................min. 

B/     Vlak vyjel z Brna ve 12:35h. Do Prahy jel 2h a 40 min. V Praze byl v 

......................................h. 

C/      Jeli jsme vlakem z Prahy do Teplic. Vyjeli jsme  ve 14:15h. Vlak jel 1:30h 

do Ústí nad Labem. V Ústí jsme museli 25min čekat na spoj do Teplic. Z Ústí do 

Teplic pak jel vlak 20min. V kolik hodin jsme byli v Teplicích? Bylo to v 

................................h. 

 

ČAS 5. Doplň čas              

A / Anička šla s kamarádkou ven. 20min seděly na lavičce a povídaly si, 25min 

byly na prolézačkách a 35min jezdily na koloběžce. Domů přišla v 17h. V kolik 

hodin vyšla z domova? 

NÁPOVĚDA: ZNÁZORŇUJ SI NA HODINÁCH, ZAČNI V 17h A POSOUVEJ ČASY 

ZPĚT. 

Anička vyšla z domova v ...................................h. 

 

B/  Adam jezdil s Danem 30min na kole, pak byli 15min na trampolíně a 20min 

si povídali na lavičce. Domů se vrátil v 16:15h. V kolik hodin šel ven? 

Adam šel ven v .....................................h. 

 


