
 

OBLICZENIA ZEGAROWE 

Przykład 1: 

Ile czasu upłynie od 9.38 do 9.53? 

53 – 38 = 15  

Odp. Upłynie 15 minut 

 

Przykład 2: 

O której godzinie miną 2 godziny i 15 minut od 8.20? 

Od 8.20 do 10.20 miną 2 godziny i jeszcze 15 minut, czyli będzie 10.35 

Odp. O 10.35 

 

Przykład 3: 

Ile czasu upłynie od 9.38 do 11.04? 

Rozbijamy obliczenia na etapy: 

od 9.38 do 10.00 miną 22 minuty 

od 10.00 do 11.00 minie 1 godz. 

od 11.00 do 11.04 miną jeszcze 4 min 

W sumie musi upłynąć: 22 min + 1 godz. + 4 min = 1 godz. 26 min 

Odp. Upłynie 1 godz. 26 min 

Mam nadzieję, że dobrze pamiętacie tego typu obliczenia. 

OBLICZENIA KALENDARZOWE 

Przykład 1: 

Umówmy się, że dziś jest piątek 24 lipca. 

Pyt. 1 Jaka data będzie w najbliższą środę? 

Najbliższa środa będzie z 5 dni, czyli będzie 24 + 5 = 29 lipca 



Odp. W najbliższą środę będzie 29 lipca. 

Pyt. 2 Jaka data będzie za 3 tygodnie? 

3 tygodnie to 3 ∙ 7 = 21 dni 

Teraz możemy liczyć dwoma sposobami: 

Sposób 1 

24 + 21 = 45  

Nie ma 45 lipca, bo lipiec ma 31 dni, zatem od 45 odejmiemy 31 dni lipca  

45 – 31 = 14 dni, czyli zostanie 14 dni, które upłyną już w sierpniu. Czyli będzie 14 sierpnia  

Sposób 2 

Do końca lipca zostało 7 dni (25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 lipca), zatem reszta z tych 21 dni 
musi upłynąć w sierpniu: 

21 – 7 = 14, czyli będzie 14 sierpnia. 

Odp. Za 3 tygodnie będzie 14 sierpnia 

Bardzo ważne w obliczeniach kalendarzowych są zadania, w których musimy policzyć ile 
czasu coś trwało. Pamiętacie, że wówczas bardzo ważne jest o jakiej porze dnia 
rozpoczynamy  i kiedy kończymy. 

Poniższe przykłady zilustrują Wam tą różnicę: 

Przykład 3 

Pierwszym dniem przerwy wielkanocnej był 7 kwietnia, a ostatnim 12 kwietnia. Ile czasu 
trwała ta przerwa? 

Sposób 1  (polecam, bo na pewno nie pomylimy się) 

Wypisujemy wszystkie dni przerwy: 7IV, 8 IV, 9 IV, 10 IV, 11 IV, 12 IV. I otrzymujemy, ze 
przerwa wielkanocna trwała 6 dni 

Sposób 2  

Od 12 kwietnia odejmujemy 6 pierwszych dni kwietnia, kiedy jeszcze przerwy nie było i 
otrzymujemy: 

12 – 6 = 6, czyli przerwa świąteczna trwała 6 dni. 

Odp. Przerwa świąteczna trwała 6 dni. 

Przykład 4 



Pociąg jadący z Moskwy do Irkucka na Syberii wyjeżdża z Moskwy 7 kwietnia w południe, a 
przyjeżdża do Irkucka 12 kwietnia też w południe czasu moskiewskiego. Ile dni jedzie ten 
pociąg do Irkucka? 

Sposób 1 (polecam wypisanie wszystkich dni) 

pociąg jedzie: 

od 7 IV do 8 IV 

od 8 IV do 9 IV 

od 9 IV do 10 IV 

od 10 IV do 11 IV 

od 11 IV do 12 IV 

I otrzymujemy 5 dni. 

Sposób 2 

od 12 IV w południe odejmujemy 7 dni, bo dopiero w południe wyjechał pociąg. 

12 – 7 = 5 

Odp. Pociąg jechał 5 dni. 

Widzicie, że chociaż daty rozpoczęcia i zakończenia w obu przykładach były takie same, to 
przerwa świąteczna trwała o 1 dzień dłużej (bo trwała od rana 7 IV do wieczora 12 IV, a 
pociąg nie jechał jeszcze przed południem 7 IV i nie jechał już po południu 12IV, stąd mamy 
1 dzień mniej). 

 


