
 
 

SLOVNÍ ÚLOHY O POHYBU 02 STEJNÝ SMĚR 
 

1) Automobil urazil za 3,5 h jízdy o 10 km delší dráhu, než motocykl za 2,5 h. Průměrná rychlost 

motocyklu byla o 20 km/h větší než průměrná rychlost automobilu. Urči průměrné rychlosti obou dopravních 

prostředků. 

 

                                       stejná vzdálenost                  10 km 

                                  X 

  automobil     motocykl 

v1 = x km/h v2 = x + 20 km/h 

t1 = 3,5 h t2 = 2,5 h 

s1 = 3,5x km s2 = 2,5(x + 20) km 

 

 s1 = s2 + 10 

 3,5x = 2,5(x + 20) + 10 

 3,5x = 2,5x + 50 + 10 

 x = 60 km/h 

 Osobní automobil jel rychlostí 60 km/h, 

motocykl 80 km/h. 

 

2) Závodník jel na kole 4 hodiny 30 minut rychlostí 38 km/h. Za kolik hodin a minut by tutéž dráhu 

překonalo osobní auto jedoucí průměrnou rychlostí 60 km/h? 

 

start     cíl 

                                

Ujeté dráhy jsou stejné. 

  závodník     auto 

v1 = 38 km/h v2 = 60 km/h 

t1 = 4,5 h t2 = x h 

s1 = 4,5 ∙ 38 km s2 = 60x km 

 

 s1 = s2 

 4,5 ∙ 38 = 60x 

 171 = 60x 

 x = 
𝟏𝟕𝟏

𝟔𝟎
𝒉 = 𝟐

𝟓𝟏

𝟔𝟎
𝒉 = 2 h 51 min 

 x = 2 h 51 min 

Osobní auto by potřebovalo 2 hodiny a 51 minut. 
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3) Z místa C vyjel nadměrný náklad rychlostí 20 km/h. Za 1,5 hodiny za ním vyjelo dispečerské vozidlo 

rychlostí 60 km/h. Za jak dlouho dohoní vozidlo nadměrný náklad?  

 

4) Z letiště odstartovalo dopravní letadlo Boeing a letělo rychlostí 900 km/h. V okamžiku, kdy uletělo 

600 km, byl za ním vyslán z téhož letiště stíhací letoun, který letěl rychlostí 2 100 km/h. Vypočítej, za jak 

dlouho ho dohonil.  

 

5) Pan Dušek vezl manželku do lázní a cesta mu trvala 3,5 hodiny. Při zpáteční cestě jel rychlostí 

o 12 km/h větší a byl doma již za 3 hodiny. Jakou rychlostí jel do lázní a jakou rychlostí se vracel zpět?  

 

6) Barunka jela na kole navštívit nemocnou babičku. Cesta k ní jí trvala jednu hodinu, zpáteční cesta jen 

¾ hodiny, protože zpět jela rychlostí o 4 km/h větší než při cestě tam. Jakou rychlostí jela Barunka k babičce?  

 

7) Směrem na Hradec vyjelo z Prahy auto v 8.00 h rychlostí 50 km/h. V 8.30 h vyjelo za ním další auto 

rychlostí 70 km/h. Za jak dlouho dohoní první auto? (čas výjezdu není doba jízdy!!!) 

 

8) Z továrny vyjelo v 8.30 h nákladní auto rychlostí 20 km/h. V 9.00 h za ním vyjelo osobní auto, které 

jelo rychlostí 60 km/h. V kolik hodin dostihne nákladní auto? (čas výjezdu není doba jízdy!!!) 


