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Godziny 

Zadanie 1: Dopasuj liczebniki. 

 

1:00 trzynasta 

24:00 szósta 

15:00 dwudziesta czwarta 

18:00 dziewiąta 

16:00 osiemnasta 

9:00 piętnasta 

6:00 szesnasta 

13:00 pierwsza 

 

Zadanie 2: Która jest godzina? (w stylu oficjalnym – system 24 godzin) 

 

15:00 Jest piętnasta. 

17:00  

19:00  

3:00  

5:00  

7:00  

11:00  

17:00  

 

Zadanie 3: Która jest godzina? (w stylu nieoficjalnym – system 12 godzin) 

14:30 Jest wpół do trzeciej. 

11:25  

20:35  

23:15  

12:00  

7:50  

8:55  

2:40  
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Zadanie 4: Uzupełnij rozmowę Adama i Basi.  

 

Adam: Przepraszam, która jest godzina? 

Basia: Nie mam zegarka, ale sprawdzę na telefonie. Jest (16:20) …………………………… . 

Adam: Dziękuję. Mam pociąg za 15 minut, to znaczy o (16:35) …………………………….. . 

Basia: Jedzie Pan do Gdańska? Ja też czekam na ten pociąg.  

Adam. Tak, jadę do Gdańska do mojej żony. O której będziemy w Gdańsku? 

Basia. Myślę, że za 5 godzin, czyli o (21:35) ………………………………………………… . 

 

Zadanie 5: Proszę posłuchać piosenki Umówiłem się z nią na dziewiątą i uzupełnić tekst 

piosenki odpowiednimi godzinami. https://www.youtube.com/watch?v=2xlKRtF9FkE  

 

Umówiłem się z nią na dziewiątą – Eugeniusz Bodo 

 

Piąta piętnaście – odczyt rolniczy. 

Szósta ……trzydzieści…… – płyty. 

Siódma pięć – słuchowisko dla dzieci. 

Ósma …………………………. jakaś płyta. 

Ósma ………………………. ktoś coś czyta. 

To nie ważne, najważniejsza dziś jest ona. 

Pierwsza, ……………………, trzecia, ………………………….. . 

Ktoś mi wszystko dziś poplątał, 

Ale jedno, jedno wiem. 

 

Ref: Umówiłem się z nią na …………………………. . 

Tak mi do niej tęskno już. 

Zaraz wezmę od szefa akonto, 

Kupię jej bukiecik róż. 

Potem kino, cukiernia i spacer 

W księżycową jasną noc. 

I będziemy szczęśliwi, weseli 

Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xlKRtF9FkE
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I umówię się z nią na ……………………………… 

Na …………………………… tak, jak dziś. 

 

 

Jak ten czas powoli leci 

………………………, druga, ………………………………….. 

Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. 

Gdyby można zrobić czary, 

Ponapędzać te zegary, 

By …………………………………. była już! 

 

Ref.: Umówiłem się z nią na …………………………… . 

Tak mi do niej tęskno już. 

Zaraz wezmę od szefa akonto, 

Kupię jej bukiecik róż. 

Potem kino, cukiernia i spacer 

W księżycową jasną noc. 

I będziemy szczęśliwi, weseli 

Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. 

I umówię się znów na …………………………… 

Na …………………………….. tak, jak dziś. 

 

 

Zadanie 6: Oto plan dnia Adama. Napisz, co robi Adam w podanych godzinach.  

 

Przykład: Adam budzi się o dziewiątej rano. Potem bierze prysznic o dziewiątej piętnaście… 

9:00 pobudka 

9:15 prysznic 

9:30 śniadanie 

9:50 wyjście do pracy 

10:30 – 18:00 praca 

19:00 kolacja z żoną 

20:00 spacer z psem 



Szkoła przysposabiająca do pracy -  wychowawcy  : Małgorzata Pawlik, Zofia Dębska , Wioletta 
Spytkowska  
 

Strona 4 z 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7: Proszę napisać Twój plan dnia z podziałem na godziny.  

 

Mój plan dnia 

 

 

21:00 film 

22:30 sen 


