
Slovní úlohy o pohybu – 1 

 

1) Kdy a kde se potkají dvě auta, která vyjela současně proti sobě z měst 

A a B vzdálených 90 km, jestliže auto ze města A jede rychlostí 75 km/h a auto 

z města B rychlostí 60 km/h? 

2) V 8 hodin vyšel Pepa z Hůrky do Lhotky rychlostí 3 km/h a v 9 hodin vyšel 

Tonda ze Lhotky do Hůrky rychlostí 5 km/h. Jak daleko od sebe jsou obě 

vesnice, jestliže se Pepa s Tondou potkali v 9.30 hodin? 

3) Ze stanic A a B, jejichž vzdálenost je 380 km, vyjely současně proti sobě dva 

vlaky. Průměrná rychlost vlaku jedoucího z A do B byla o 5 km větší než 

průměrná rychlost vlaku jedoucího z B do A. Za 2 hodiny po výjezdech obou 

vlaků byla jejich vzdálenost 30 km. Vypočítejte rychlosti vlaků. 

4) Nákladní automobil vyjel z místa A rychlostí 60 km/h. Za 1 hodinu 30 minut za 

ním vyjelo osobní auto rychlostí 90 km/h. Za kolik minut dožene osobní auto 

nákladní a v jaké vzdálenosti od místa A? 

5) Děti se vypravily na kolech na chatu vzdálenou 30 km. vyrazily v 8.30 hodin a 

jely rychlostí 12 km/h. V 9.00 hodin vyjel za nimi na kole tatínek rychlostí 24 

km/h. V kolik hodin se setkali a jak daleko do chaty to bylo 

6) V 8 hodin vyjel z Chebu nákladní automobil průměrnou rychlostí 32 km/h. V 10 

hodin vyjel za ním po stejné trase osobní automobil průměrnou rychlostí 80 

km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Chebu dožene osobní automobil 

nákladní? 

7) Kamión vyjíždí z Prahy a jede do Bratislavy rychlostí 72 km/h. Za 40 minut za 

ním vyjelo po stejné trase osobní auto rychlostí 88 km/h. Za jak dlouho a v jaké 

vzdálenosti od Prahy dohoní osobní auto kamión? 

8) Když začal gepard pronásledovat antilopu, byla mezi nimi vzdálenost 120 m. 

Přestože antilopa utíkala rychlostí 72 km/h, gepard ji dohonil za 12 sekund. 

Jakou rychlostí gepard běžel? Rychlost vyjádřete v km/h. 

9) Auto jelo z města A do města B 4 hodiny. Při zpáteční cestě jelo auto rychlostí o 

15 km/h větší, a tak zpáteční cesta trvala o 48 minut méně než cesta tam. Určete 

vzdálenost měst A a B. 

10) Chovatel poštovních holubů se chtěl přesvědčit, zda se jeho holubi dovedou 

vrátit z neznámého místa do svého holubníku. Odvezl proto holuby autem do 

místa N, kde je vypustil. Holubi se skutečně vrátili zpět, přitom od okamžiku, 

kdy chovatel s holuby vyjel, do okamžiku, kdy se vrátili do svého holubníku, 

uplynula doba 2 hodiny 45 minut. Vypočítejte vzdálenost neznámého místa N 

od místa bydliště chovatele za předpokladu, že auto jelo rychlostí 72 km/h a 

holubi se vraceli zpět rychlostí 60 km/h. 

11) Ze dvou měst vzdálených od sebe 88 km vyjela současně proti sobě dvě auta. 

Auto, které jelo rychlostí o 12 km/h větší, ujelo do okamžiku setkání o 8 km 

více než druhé auto. Určete rychlost obou aut a po jaké době se auta setkala. 

12) Martin byl s kamarády na chalupě v Jizerských horách. Řekl, že vyjdou-li z 

chalupy přesně v 7 hodin a půjdou rychlostí 4 km/h, přijdou na zastávku 

autobusu 3 minuty po odjezdu autobusu. Půjdou-li však rychlostí 6 km/h, 

přijdou na zastávku 7 minut před odjezdem autobusu. Dovedete z těchto údajů 

vypočítat, jak daleko je chalupa od autobusové zastávky a v kolik hodin autobus 

odjíždí? 

13) Žáci 8.A třídy z města M uskutečnili výlet do místa N, vzdáleného 27 km. První 

část cesty z M do N jeli vlakem rychlostí 43 km/h a druhou část cesty šli pěšky 

rychlostí 3 km/h. Pěší túra byla o 1 hodinu a 20 minut delší než cesta vlakem. 

Za jakou dobu se žáci dostali z města M do místa N? 

14) Vzdálenost z Prahy do Příbrami je 60 km. Z obou měst vyjela současně proti 

sobě nákladní auta. Auto z Prahy jelo průměrnou rychlostí o 6 km/h větší než 

auto z Příbrami, a tak v okamžiku setkání ujelo o 4 km více. Určete průměrnou 

rychlost jednotlivých aut a dobu, kdy se setkala. 

15)  Místa A a B jsou vzdálena 20 km. Z místa A vyšel chodec průměrnou rychlostí 

4 km/h. O 45 minut později vyjel proti němu z místa B cyklista průměrnou 

rychlostí 16 km/h. Jak daleko od místa A se setkají? 

16) Mezi dvěma letišti vzdálenými 690 km létají pravidelné spoje. Z prvního letiště 

vylétá letadlo v 6,30 hodin průměrnou rychlostí o 60 km/h větší než letadlo 

statující v 7.00 hodin z druhého letiště. Letadla se míjejí vždy v 9.00 hodin. Jak 

daleko od prvního letiště? 

17) Z Pardubic vyjelo v 11.00 hodin nákladní auto průměrnou rychlostí 60 km/h. za 

jak dlouho a jak daleko od Pardubic dostihne osobní auto nákladní? 

18) Chodec jde rychlostí 4,2 km/h. Za 1 hodinu 10 minut vyjel za ním cyklista 

průměrnou rychlostí 18 km/h, za kolik minut dojede cyklista chodce a kolik km 

při tom ujede? 

19)  Za vozidlem s nadrozměrným nákladem pohybujícím se rychlostí 16 km/h 

vyrazilo za 2,5 hodiny doprovodné vozidlo, které jej musí dostihnout za 45 

minut. Jakou musí jet rychlostí? 

20) Místa A, B jsou od sebe vzdálena 240 km. Z místa A vyjelo nákladní auto v 

8:00 h rychlostí 60 km/h. Z místa B vyjelo opačným směrem osobní auto v 8:30 

h rychlostí 80 km/h. V kolik hodin a jak daleko od místa A se auta setkají? 

21) Dva kamarádi se před školou rozcházejí opačnými směry. Adam jde rychlostí 

4,8 km/h, Karel spěchá, a tak jde rychlostí 6 km/h. Jak daleko budou od sebe 

vzdáleni za 5 minut? 

22) Z Nového Jičína vyjelo v 11:00 h nákladní auto průměrnou rychlostí 60 km/h. 

Ve 12:30 h za ním vyjelo osobní auto rychlostí 80 km/h. V kolik hodin a v jaké 

vzdálenosti od Nového Jičína dostihne osobní auto auto nákladní? 

23) Při honu uvidí honící pes ve křoví 20 metrů před sebou zajíce. Zajíc začne utíkat 

a pes ho ve stejnou chvíli začne pronásledovat. Zajíc běží rychlostí 39 km/h a 

pes 45 km/h. Za jak dlouho dohoní pes zajíce? 

 


