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Klas4 

 
1. Andrej je peljal svojega psa na sprehod ob 17.00. Domov 
se je vrnil ob  19.00. Koliko časa ga ni bilo?  ______________ 
 
 

2.  Mamino pecivo je bilo v pečici od  15.00 do 15. 45. Koliko časa se je peklo?   
______________ 

 

3. Simon je ob 18h odšel na obisk k prijatelju in pri njemu ostal 2 uri. Kdaj se 
je vrnil domov?  ______________ 

 

4. Poštar je začel raznašati pošto ob 7.30 zjutraj. Njegovo delo je 
trajalo 4 ure. Ob kateri uri se je končalo? ______________ 

 

5. Mihaela in Erik vsako jutro tečeta. Od doma se odpravita  
      ob pol sedmih  in se vrneta ob 8h. Kako dolgo tečeta?   
       ______________ 

 

6. Zidar je porabil 6 ur, da je dokončal zid. Če je z delom končal ob 3h 
popoldne, kdaj je začel? ______________ 

 

7. Vlak odpelje iz Ljubljane ob 4h popoldne, v Maribor 
pa prispe ob 18.30. Kako dolgo je trajala vožnja? 
______________ 

 

8. Očka si proti večeru vedno vzame uro časa, da prebere 
časopis. Z branjem prične četrt čez šesto. Ob kateri uri 
konča? ______________ 

 

9. Sosed je hotel požagati drevo na svojem vrtu. Začel je ob 10.30 in žagal 
vse do poldneva. Koliko časa je žagal? ______________ 

 

10. Teta Meta se rada vsak večer pred spanjem usede in  
eno uro plete. Če začne ob 9h, kdaj odide v posteljo? 
______________ 
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11.  Jakob je odšel od doma ob 4h popoldne. Do avtobusne postaje je rabil 

pol  ure in čakal na avtobus še 10 minut.  Vožnja z avtobusom je trajala še 

eno uro. Kdaj je prispel na cilj?  ______________ 

 

12.  Marušina zabava za rojstni dan naj bi se začela ob 17.30,  

vendar se je začela 15 minut kasneje. Kdaj je bilo zabave konec, če je 

trajala  2 uri?   ______________ 

 

13. Mama je dala pecivo v pečico za 50 minut. Ven ga je vzela ob 11.15. Kdaj je 

dala pekač v pečico?  ______________ 

 

14. Aljaž je vstal iz postelje ob  7.30.  Preden je spet legel v 

posteljo, je preteklo 13 ur. Kdaj je šel spat? ______________  

 

15. Alen hrani svojega psa trikrat dnevno v enakih 

presledkih: prvič ob 6.00 zjutraj  in zadnjič ob 6.00 

zvečer. Kdaj je vmesni obrok? ______________ 

 

16. Matjaž  se vsak dan vozi v šolo. Vožnja traja 20 minut, pouk pa se začne ob 

7.45. Kdaj najpozneje mora priti na avtobus, da ne bo zamudil pouka? 

______________ 

 

 

17.  Vsak polčas pri košarki traja 15 minut, vmes pa je 10 

minut odmora. Če se je igra končala ob 22.30, kdaj se je začela? 

______________ 
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REŠITVE: 

 

1. 2 uri 

2. 45 minut 

3. Ob 20h 

4. Ob 11.30 

5. 1 uro 30 minut 

6. Ob 9h zjutraj 

7. 2 uri 30 minut 

8. Ob 19.15 – četrt čez sedmo 

9. Uro in pol 

10. Ob 22h 

11. Ob 17.40 

12. Ob 19.45 

13. Ob  10.25 

14. Ob 20.30 

15. Ob 12h 

16.  Ob 7.25 

17. Ob 21.50 


