
Slovní úlohy o pohybu – 2 
 

1) Kamion jede po dálnici z Prahy do Bratislavy průměrnou rychlostí 72 km/h. V 

okamžiku, kdy je kamion od Prahy 54 km, vyjíždí z Prahy osobní auto, které 

jede rovněž do Bratislavy a jehož průměrná rychlost je 90 km/h. Kdy a na 

kterém kilometru dálnice Praha - Bratislava dohoní osobní auto kamion? 

Řešení: Za 3 hodiny na 270. kilometru. 

2) Z kasáren vyjela kolona aut jedoucí průměrnou rychlostí 28 km/h do vojenského 

výcvikového prostoru a za 1 hodinu 15 minut vyjelo za kolonou vojenské 

terénní vozidlo. Jelo průměrnou rychlostí 63 km/h a přijelo do výcvikového 

prostoru současně s kolonou. Určete vzdálenost vojenského výcvikového 

prostoru od kasáren. 

Řešení: 63km 

3) V 6 hodin 40 minut vyplul z přístavu parník plující průměrnou rychlostí 12 

km/h. Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun km průměrnou rychlostí 

42 km/h. V kolik hodin dohoní člun parník? 

Řešení: V 11 hodin 20 minut 

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

chalupy přesně v 8 hodin a půjdou-li rychlostí 3 km/h, přijdou na zastávku 

autobusu 9 minut po odjezdu autobusu. Půjdou-li však rychlostí 4km/h, přijdou 

na zastávku 6 minut před odjezdem autobusu. Dovedete z těchto údajů vypočítat 

vzdálenost chalupy od autobusové zastávky a v kolik hodin autobus ze zastávky 

odjíždí? 

Řešení: 3 km, v 8h 51min 

5) Vlak dlouhý 95 m jede přes most rychlostí 45 km/h. Od okamžiku, kdy vjede 

lokomotiva na most, do okamžiku, kdy most opouští poslední vagón, uplyne 12 

sekund. Jak dlouhý je most? 

6) Za chodcem jdoucím průměrnou rychlostí 5 km/h vyjel z téhož místa o 3 hodiny 

později cyklista průměrnou rychlostí 20 km/h. Za jak dlouho dohoní cyklista 

chodce? 

Řešení: Cyklista dohoní chodce za 1 hodinu. 

7) Za cyklistou jedoucím průměrnou rychlostí 20 km/h vyjede z téhož místa o 2 

hodiny později auto rychlostí 60 km/h. Za jak dlouho dohoní auto cyklistu? 

Řešení: Auto dohoní cyklistu za 1 hodinu. 

8) Z přístavu A na řece vyjel parník rychlostí 12 km/h směrem k přístavu B. O dvě 

hodiny později vyjel za ním z A do B jiný parník rychlostí 20 km/h. Oba 

parníky přijely do B současně. Jaká je vzdálenost z A do B? 

Řešení: Vzdálenost je 60 km.  

9) Vzdálenost dvou míst je 240 km. Z místa A vyjelo v 8.00 hodin nákladní auto 

průměrnou rychlostí 60 km/h. V 8.30 hodin mu vyjelo naproti z místa B osobní 

auto pohybující se průměrnou rychlostí 80 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od 

místa A se obě vozidla potkají? 

Řešení: Obě vozidla se potkají za dvě hodiny 120 km od místa setkání. 

10) Z kasáren vyjela kolona vojenských aut rychlostí 40 km/h. Za 1h 30min byla za 

kolonou vyslána motospojka jedoucí průměrnou rychlostí 70 km/h. Za jak 

dlouho a v jaké vzdálenosti od kasáren dohoní motospojka kolonu? 

Řešení: Motospojka dohoní kolonu za 2 h ve vzdálenosti 140 km od kasáren. 

11) V 7 hodin vyšel chodec průměrnou rychlostí 5 km/h. V 10 hodin vyjel za ním 

cyklista rychlostí 14 km/h. Kdy ho dohoní? 

Řešení: Cyklista dohoní chodce za 1h 40min. 

12) Za cyklistou, který jel rychlostí 16 km/h, vyjel o 3 hodiny později motocyklista 

rychlostí 48 km/h. Kdy motocyklista dohonil cyklistu? 

Řešení: Motocyklista dohoní cyklistu za 1,5 hod. 

13) Turista šel rychlostí 5 km/h. Za půl hodiny za ním vyjel po stejné trase cyklista 

průměrnou rychlostí 20 km/h. Za kolik minut dohoní cyklista turistu a kolik 

kilometrů ujede? 

Řešení: Pojede 10 min a ujede 3 a jednu třetinu hodiny.  

14) Z vesnice vyjel traktor rychlostí 20 km/h. Za 10 minut jel za ním motocyklista 

rychlostí 60 km/h. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od vesnice dohoní 

motocyklista traktoristu? 

Řešení: Pojede 5 min a ujede 5km. 

15) Etapa cyklistického závodu se jela průměrnou rychlostí 45 km/h. Jeden 

závodník ztratil defektem 4 minuty. Jak dlouho a jak daleko musel jet rychlostí 

50 km/h, aby opět dostihl peleton? 

Řešení: Pojede 36 min a ujede 30 km. 

16) V 6 hodin ráno odpochodovala z kasáren četa vojáků rychlostí 5 km/h. V 8 

hodin vyrazila za ní spojka rychlostí 15 km/h. V kolik hodin a jak daleko od 

kasáren dostihne spojka četu? 

Řešení: Dostihne v 9 hodin 15 km od kasáren. 

17) V 6 hodin 30 minut vyplul z přístavu parník plující rychlostí 12 km/h. Přesně v 

10:00 hodin za ním vyplul motorový člun, který plul průměrnou rychlostí 40 

km/h. V kolik hodin dohoní člun parník? 

Řešení: 4lun dohoní parník v 11h 30 min. 

18) Vzdálenost z Prahy do Olomouce je přibližně 250 km. V 6.00 vyjel z Prahy do 

Olomouce rychlík rychlostí 85 km/h. Ve stejném okamžiku mu vyjel naproti 

z Olomouce osobní vlak rychlostí 65 km/h. za jak dlouho se vlaky setkají? 

Řešení: Oba vlaky se stkají za 1 hodinu 40 minut. 

19) Vzdálenost míst A a B je 132 km. V 9.00 vyjel z místa A cyklista průměrnou 

rychlostí24 km/h, v 10.00 h mu vyjel naproti druhý cyklista průměrnou rychlostí 

30 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od místa A se oba setkají? 

Řešení: Cyklisté se setkali za 3 hodiny, 72 km od místa A. 

20) Vzdálenost z Olomouce do Brna je 78 km. V 16.00 vyjelo z Olomouce do Brna 

osobní auto průměrnou rychlostí 100 km/h. O půl hodiny později vyjel z Brna 

do Olomouce motocyklista průměrnou rychlostí 80 km/h. V kolik hodin se 

setkají? 

Řešení: Obě vozidla se potkají v 8.40 hodin. 



 

 

  


