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Jednotky času

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: Jednotky času

Anotace: 1. Připomenutí základních vztahů mezi časovými

jednotkami

2. Dva pracovní listy na převody časových jednotek

3. Řešení slovních úloh 

4. Protože se jedná o opakování, lze všechna zadání

řešit samostatně s následnou vzájemnou kontrolou



Jednotky času:

1 den = 24 hodin

1 hodina = 60 minut

1 minuta = 60 sekund/ vteřin



Převáděj: 

hodiny =            minut

hodiny =            minut

hodiny =            minut

hodiny =            minut

10 minut =         hodiny                       120 minut =     hodiny
45 minut =         hodiny                       360 minut =     hodiny
50 minut =         hodiny                         15 minut =    hodiny

5 minut =         hodiny                         30 minut =   hodiny



Převáděj  postupně :
3 dny =               hodin =                  minut =          sekund

8 hodin =           dne =                      minut =          sekund

dne =               hodin =                  minut =            sekund

dne =             hodin =                  minut =              sekund

172 800 sekund =                   minut =              hodin = dnů

604 800 sekund =                   minut =              hodin = dnů

________________________________________________________________________



Řeš úlohy:

Autobus odjíždí ze svého stanoviště v 10 hod 25 min. Elišce trvá
cesta k zastávce půl hodiny. V kolik hodin vyšla z domova, když na 
zastávce ještě 5 minut čekala?

Eliška jela do města vzdáleného od zastávky 74 minut. V kolik 
hodin byla na místě?  



Eliška je šikovná klavíristka. Denně cvičí na klavír 85 minut. Kolik 
času věnuje klavíru za týden a kolik za měsíc? Vezmi v úvahu 
všechny varianty počtu dní v měsících.

Eliška si dělala ke svačině vajíčko. Uvařila ho za 8 minut. Za jak 
dlouho by uvařila 4 vajíčka na pomazánku?



Eliška byla nemocná a dostala antibiotika. Měla je brát
po dvanácti hodinách. Řekni jaká část dne je 12 hodin.
Kolik je to minut?

Petr dostal antibiotika po osmi hodinách. Kolik prášků
za den snědl. Jak dlouhé intervaly mezi jednotlivými
prášky v minutách měl?



Eliška šla s kamarády na výlet. Vyšli v 8 hodin 15 minut. Cesta 
na blízký Hrádek jim trvala 128 minut. Na Hrádku strávili 2 hodiny,
pak 50 minut v restauraci na obědě. Na zpáteční cestě už byli unaveni,
Proto jim cesta trvala o 12 minut déle. V kolik hodin se vrátili domů? 
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