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Az idő méréseAz idő mérése

1.  Rendezd növekvő sorba az időegységeket!
év  másodperc  hét  hónap  óra  évszak  nap  perc

 

2.  a) Írd le a születési dátumodat!  

 Melyik évszakban születtél?  

b) Hány hónap, nap telik el még a születésnapodig?  

 Hány hónap, nap múlva lesz a névnapod?  

3.  Vizsgáljátok meg a hajómenetrendet!
a) Melyik évszakokban érvényes ez a menetrend?

 
 b) Soroljátok fel azokat a hónapokat, amelyeknek legalább egy részében a hajó-

menetrend érvényes!  

 c) Mennyi a hajó menetideje Tihany és Balatonföldvár között? Jegyezzétek le az 
indulási és az érkezési időpontokat!

Indulás:  óra  perc Érkezés:  óra  perc Menetidő:  óra  perc

d) Mennyit kell várnom a tihanyi révnél a hajó továbbindulására?  percet

Érvényes: 2014. 04. 19–től 06. 06-ig és 09. 08-tól 10. 05-i

SIÓFOK–BALATONFÜRED–TIHANY–TIHANYI RÉV–BALATONFÖLDVÁR

Állomás/járatok jele E1  L2 D2 E3  L4 D4 

Siófok i 10:00 11:00 13:30 16:00

Balatonfüred
é 10:50 11:50 14:20 16:50

i 11:00 12:00 14:30

Tihany
é 11:20 12:20 14:50

i 11:30 15:10

Tihanyi rév
é 11:45 15:25

i 11:50 15:30

Balatonföldvár é 12:05 15:45

 Jelzésű járat 2014. 05. 24-től 06. 06-ig és 09. 08-tól 09. 14-ig közlekedik
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4.  a) Olvasd le az órákról a pontos időt! Fejezd ki többféleképpen!

        óra  perc  óra  perc       óra  perc       óra  perc

    óra  perc  óra  perc  óra  perc  óra  perc

b) Olvasd le az időpontokat, és jegyezd le az óralapok fölé! Utána állapítsd meg, 
mennyi idő telt el a két-két időpont között, és írd az órák alá!

  óra  perc  óra  perc  óra  perc  óra  perc

  óra  perc telt el.  óra  perc telt el.

5.  Fejezd ki percben!
a) b)
5 óra =  perc 3 óra 19 perc =  perc
2 óra =  perc  6 óra 52 perc =  perc
4 óra =  perc 7 óra 38 perc =  perc

6.  Mennyi időt mutatnak az órák? Fejezd ki a különböző napszakoknak megfelelően!

     óra  perc      óra  perc    óra  perc   óra  perc
 óra  perc  óra  perc  óra  perc  óra  perc

4 ó 23 p 2 ó 55 p

5 ó 20 p 1 ó 50 p55555555555555555555555555555555555555 ó 222222222222222222222222222220 ppppppppppppppppppppppppppp 11111111111111111111111111111111111 ó 555555555555555555555555550 pppppppppppppppppppppppppppp

444444444444444444444444444444444444444 ó 2222222222222222222222222222223 pppppppppppppppppppppppppppppppp 22222222222222222222222222222222222222 ó 555555555555555555555555555555 pppppppppppppppppppppppppppppp
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7.  Válogasd szét a tevékenységeket! Mit végezhetsz el 8 perc, mit 8 másodperc alatt? 
Mihez szükséges 8 óra? Kösd a megfelelő kártyához!

• Rövid szöveg másolása
• Cipő befűzése
• Egy háromjegyű szám leírása
• Összetett feladat kiszámolása
• Mese elolvasása
• Éjszakai alvás

8.  Folytasd a sorozatot a megadott szabály alapján!

a) 1 perc 15 másodperc                      

b) 3 perc 54 másodperc                      
 

9.  Mennyi lesz az idő 18 másodperc múlva? 

9 óra 16 perc
5 másodperc

6 óra 43 perc
18 másodperc

4 óra 52 perc
47 másodperc

7 óra 18 perc
55 másodperc

10.  Egészítsétek ki az időpontokat a következő egész órára!

9 óra 16 perc
5 másodperc

6 óra 43 perc
18 másodperc

4 óra 52 perc
47 másodperc

7 óra 18 perc
55 másodperc

11.  Sacinak 1 óra 15 percig tartott az út az állatkerthez. A testvére ugyanazt az utat 
75 perc alatt tette meg. Melyiküknek tartott hosszabb ideig az odaérkezés?

Válasz:  

8 perc

8 óra

8 másodperc

+ 25 másodperc

+ 35 másodperc
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12.  Egy családi sportnap 7 km hosszú kismaratonjának eredményeit látjátok a táb-
lázatban. Válaszoljatok a kérdésekre az adatok segítségével!

Név Idő

Farkas Zoltán 1:35:27

Jónás Rezső 1:54:26

Makai Fruzsina 1:13:51

Békés Rita 1:33:33

Szirtes Adorján 1:13:52

Valló Béla 2:11:10

a) Kiknek az eredménye között volt 1 másodperc a különbség? 

 
b) Mennyi a különbség az elsőnek és az utolsónak beérkező versenyző ideje között?

 
c) Írjatok kérdéseket a táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatban!

 

 

 

13.  Nézzetek utána az interneten, könyvekben, hogyan, milyen eszközökkel mérték 
az időt régen!

14.  Jelöld a másodpercmutató helyét a jelenlegihez képest, ha eltelik a megadott idő! 
Melyik több? Jelöld!

 
 
 1 perc 1 negyede  1 perc 1 harmada    1 perc 1 ötöde
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