
1. Turista vyšel průměrnou rychlostí 5 km/h, za ½ hodiny za ním vyjel po stejné dráze 

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

přitom ujede?  

2. Ze stanic M a N, jejichž vzdálenost je 385 km, vyjely současně proti sobě dva vlaky. 

Průměrná rychlost vlaku jedoucího z M do N byla o 5 km větší než průměrná rychlost 

vlaku jedoucího z N do M. Za 2 hodiny po výjezdech obou vlaků byla jejich 

vzdálenost 35 km. Vypočítejte rychlosti obou vlaků.  

3. V šest hodin ráno vyšel průměrnou rychlostí 4 km/h turista z chaty Martinovka 

v Krkonoších směrem na Sněžku. Za hodinu za ním vyšel jeho přítel, který šel 

stejnou trasou, ale průměrnou rychlostí 6 km/h. Kdy a kde ho dohonil? (Vypůjčte si 

turistickou mapu Krkonoš a určete přibližně dané místo.)  

4. Turista ušel 16 km za 3 ½ hodiny. První dvě hodiny šel stále stejně rychle. Potom 

zvolnil chůzi a šel už jen rychlostí o 1 km za hodinu menší než dříve. Určete obě 

rychlosti.  

5. Motospojka dostala rozkaz předat zprávu z místa B veliteli tankové kolony, která 

vyjela z místa B před dvěma hodinami průměrnou rychlostí 20 km/h. Určete, v jaké 

vzdálenosti a za jak dlouho motospojka kolonu dostihne, jestliže jede průměrnou 

rychlostí 70 km/h.  

6. Kdy a kde se potkají dva vlaky, které vyjely současně proti sobě ze stanic A, B 

vzdálených 60 km, jestliže první vlak jel rychlostí 75 km/h a druhý jel rychlostí 45 

km/h?  

7. Z Prahy do Mariánských Lázní je 162 km. Z obou měst vyjedou současně dvě auta 

po stejné trase. Auto z Prahy jede průměrnou rychlostí 60 km/h, auto z Mariánských 

Lázní jede průměrnou rychlostí 75 km/h. Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti od Prahy 

se obě auta potkají? 

8. Ze dvou míst A, B vzdálených od sebe 192 km vyjedou současně proti sobě osobní a 

nákladní vlak. Osobní vlak má průměrnou rychlost o 12 km/h větší než nákladní vlak. 

Jakou rychlostí jedou, jestliže se potkají za 2 hodiny? 

9. Cyklista jel z osady do města. První polovinu cesty, vedoucí převážně do kopce, jel 

rychlostí 10 km/h, druhou polovinu cesty, která převážně klesala, jel rychlostí 18 

km/h. Celá cesta mu trvala 56 minut. Určete vzdálenost osady a města.  

10. Auto ujelo vzdálenost mezi městy A a B za 4 hod. Kdyby se průměrná rychlost auta 

zvýšila o 17 km/h, ujelo by auto tuto vzdálenost o hodinu dříve. Určete rychlost auta a 

vzdálenost mezi městy A a B. 

11. 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 auta setkala. 



12. Dvě letadla startují současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 20 

minut. Vzdálenost letišť je 490 km. Průměrná rychlost letadla letícího z letiště A je o 

210 km/h větší než průměrná rychlost druhého letadla. Vypočítejte průměrné 

rychlosti obou letadel. 

13. Dvě letadla letí z letišť A a B vzdálených 420 km navzájem proti sobě. Letadlo 

z letiště A odstartovalo o 15 minut později a letí průměrnou rychlostí o 40 km/h větší 

ne letadlo z letiště B. Určete průměrné rychlosti obou letadel, víte-li, že se setkají 30 

minut po startu letadla z letiště A.  

14. Na dvojkolejné trati mezi stanicemi K a M jely proti sobě dva vlaky. První vlak projel 

vzdálenost mezi stanicemi za 2 hodiny, druhý, který měl průměrnou rychlost o 15 

km/h větší, ji projel za 1,5 hodiny. Vypočítejte průměrné rychlosti obou vlaků a 

vzdálenost stanic K a M. 

15. Parník ujede vzdálenost mezi dvěma přístavy proti proudy řeky za 40 minut a 

zpáteční cestu po proudu vykoná za 30 minut. Určete rychlost parníku v klidné vodě, 

je-li rychlost proudu řeky 2 km/h. 

16. Vzdálenost z Prahy do Olomouce je 257 km. Z obou měst vyjela současně proti sobě 

auta, auto z Prahy jelo o 800 metrů za hodinu pomaleji než auto z Olomouce. Jaká 

byla průměrná rychlost aut, jestli-že se setkala za 150 minut? 

17. Dvě auta jedoucí z A do B vyjela z A; jedno v 8 hodin průměrnou rychlostí 60km/h, 

druhé v 8 hodin 10 minut průměrnou rychlostí 72 km/h. V které vzdálenosti od A se 

budou míjet? 

18. V 8 h 30 min středoevropského času startují z Moskvy a z Prahy proti sobě letadla 

TU 154 a IL 62 rychlostmi 900 km/h a 800 km/h. V kolik hodin středoevropského 

času se budou míjet a kdy přibližně doletí TU 154 do Prahy a IL 62 do Moskvy? 

Délka letové linky Praha-Moskva je 1800 km. 

19. Mezi Zemí a Měsícem se pohybuje raketa rychlostí 11,2 km/s.  Za ní letí raketa, která 

je v dané chvíli od ní vzdálena 50 000 km, rychlostí 14 km/s. Dožene druhá raketa 

první, dříve než se obě dostanou na Měsíc? Vzdálenost Země-Měsíc je 300 000 km. 

20. Vlak jede ze stanice A do stanice B, vzdálené 5 km, 7 minut; z B do C, která, je 

vzdálena 3 km od B, jede 3 minuty. Zde zastaví a po dvou minutách jede pak dále 5 

minut do stanice D, vzdálené 7 km od stanice C. Znázorněte graficky, jak se mění 

během doby dráha vlaku za předpokladu, že pohyb vlaku je rovnoměrný. 

21. 18 minut před příjezdem tohoto vlaku do stanice D projížděl D těžkotonážní vlak do 

cílové stanice A; stanicí C projel po 12 minutách, stanicí B po 7 minutách a do 

stanice A dojel po dalších 12 minutách. Znázorněte graficky (do stejného obrázku), 

jak se mění během doby dráha vlaku za předpokladu, že pohyb vlaku je rovnoměrný. 

22. Za tři dny ušli žáci na výletě 65 km. První den ušli dvakrát tolik jako třetí den. Druhý 

den ušli o 10 km méně než první den. Kolik kilometrů žáci ušli v jednotlivých dnech? 



23. Ze dvou míst vzdálených 24 km vyrazili současně proti sobě po téže cestě chodec 

rychlostí 4 km/h a cyklista. Setkali se za 1,5 h. Vypočítejte rychlost cyklisty. 

24. Z Brna jelo do Bratislavy osobní auto průměrnou rychlostí 56 km/hod. Současně 

vyjelo z Bratislavy do Brna nákladní auto rychlostí 40 km/hod. Vzdálenost obou měst 

je 144 km. Kdy se obě auta setkají a v jaké vzdálenost od Brna a od Bratislavy? 

25. Na dvoukolejné trati setkal se rychlík s nákladním vlakem. Rychlík jel rychlostí 72 

km/hod., nákladní vlak rychlostí 36 km/hod. Za jakou dobu budou od sebe vzdáleni 9 

km? 

26. Z vesnice vyjel do města traktor rychlostí 20 km/hod. Za 10 minut jel za ním 

motocyklista rychlostí 60 km/hod. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od vesnice 

dohoní motocyklista traktoristu? 

27. Osobní auto jedoucí rychlostí 60 km/hod. Dojede z místa A do místa B o 11 hod a 30 

minut dříve než nákladní auto, které jede rychlostí  40 km/hod. a) Za kolik hodin 

dojede z A do B osobní auto? b) Jak daleko jsou od sebe vzdálena místa A a B ? c) 

Proveďte graficky. 

28. Sportovní letadlo letělo rychlostí 300 km/hod. Když bylo 50km od letiště, vzlétla za 

ním stíhačka rychlostí 550 km/hod. Kdy dohoní stíhačka letadlo? 

29. V 5 hodin vyšel turista z noclehárny na další cestu. Za hodinu ušel 5 km. Současně 

s ním vyjel z noclehárny stejným směrem cyklista rychlostí 17 km/hod. Za jakou dobu 

budou od sebe vzdáleni 20 km? (Řešte též graficky.)  

30. V 6 hodin odpochodovala z kasáren rota rychlostí 4 km/hod. v obtížném terénu. V půl 

osmé vyjela za rotou spojka rychlostí 12 km/hod. V kolik hodin a jak daleko od 

kasáren dohoní spojka rotu? Proveďte též graficky.  

31. M. šel na 2 hodiny na procházku. Celou cestu tam se svezl autem, jedoucí rychlostí 

30 km/hod. Jak daleko může M. jeti, aby se vrátil za dvě hodiny, půjde-li rychlostí 5 

km/hod? 

32. Rybářská loď vyplula z přístavu v 6 h a plula rychlostí 16 námořních mil za hodinu. 

V 8 h 30 min byl za ní poslán rychlí člun, který se pohyboval rychlostí 24 námořních 

mil za hodinu. a) V kolik hodin dohonil člun rybářskou loď? b) Na kolikátém kilometru 

od přístavu dohonil člun rybářskou loď, jestliže 1 námořní míle se rovná 1 852 metrů? 

33. Vzdálenost z vesnice V k městskému nádraží N se rovná 21 km. Katka vyjela na kole 

v 8 h z V směrem k N rychlostí 14 km/h. Stihla odjezd vlaku v 9.37 h, jestliže musela 

počítat s 5 minutami na uložení kola a koupení jízdenky? 

34. Osobní vlak délky 105 m jede přes most rychlostí 54 km/h. Od okamžiku, kdy vjela 

na most lokomotiva, do okamžiku, kdy most opustil poslední vagon, uplynulo 12 

sekund. Jak dlouhý je most? 



35. Z místa A vyjel současně traktor a osobní auto do místa B vzdáleného 42 km. 

Traktorista jel průměrnou rychlostí 16 km/h. Určete, jakou rychlostí jel řidič osobního 

auta, který je v místě B zdržel 45 minut a při zpáteční cestě potkal traktoristu 18 km 

od místa B. Předpokládejte stejnou průměrnou rychlost auta při cestě tam i zpět. 

36. Ze statku vyjel traktor a jede průměrnou rychlostí 12 km/h.Za 1 3/4  hodiny byl za ním 

vyslán motocyklista, který ho má dostihnout za půl hodiny. Jakou rychlostí musí jet? 

37. Petr vyjel v 8 hodin na kole na výlet a jel průměrnou rychlostí 20 km/h. Po nějaké 

době měl na kole poruchu, kterou se snažil 30 minut opravit. Když se mu to 

nepodařilo, vrátil se domů pěšky průměrnou rychlostí 5 km/h  a přišel přesně v 10.30 

hodin. Jakou vzdálenost šel pěšky? 

38. Člun plul po proudu řeky 2 hodiny a proti proudu řeky 3 hodiny 12 minut. Délka 

dráhy, kterou proplul po proudu, byla o 1 km delší než proti proudu. Vypočítejte 

rychlost člunu, jestliže rychlost proudu byla 2,5 km/h. 

39. Dvě letadla startující současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 

20 minut. Vzdálenost letišť je 560 km. Vypočítejte rychlosti obou letadel, jestliže jejich 

rozdíl je 60 km/h. 

40. 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? 

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

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

rychlostí gepard běžel? Rychlost vyjádřete v km/h. 

42. 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. 

43. 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 vrátily 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. 

44. 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 rychlosti obou aut a po jaké době se auta setkala. 

45. 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? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93
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46. Žáci 8. A. třídy z města M uskutečnili výlet do místa N, vzdálenost 27 km. První den 

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? 

47. V 7 h z města K vyjelo nákladní auto rychlostí 40 km/h. proti němu po téže silnici 

vyjelo v 8 h 30 min z města L osobní auto rychlostí 70 km/h. Vzdálenost obou měst je 

225 km. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od K se obě auta setkala? 

48. Pan Molnár říká: „Rád sportuji. Do zaměstnání zásadně jezdím na kole. Když se 

vracím domů rychlostí 24 km/h, otvírám dveře právě v 16 h. Jedu-li z práce proti 

větru jen rychlostí 24 km/h, jsem doma až v 16 h 30 min.“ Jak daleko to má pan 

Molnár z domova do zaměstnání? 

49. Milan s Pavlem se domluvili, že se vydají na prohlídku hradu. Vyrazili současně. 

Milan jel na kole po silnici, Pavel běžel zkratkou lesem. Milanova rychlost byla třikrát 

větší než Pavlova. Rozdíl vzdáleností, které urazili, byl 14 km. Pavel byl u hradu za 

36 minut, Milan se opozdil o 4 minuty. Kolik kilometrů ujel Milan na kole? 

50. Vzdálenost z Prahy do Bratislavy je přibližně 360 km. Z obou měst vyjela současně 

proti sobě auta. Jedno mělo průměrnou rychlost 80 km/h a druhé 70 km/h. Za jakou 

dobu se auta setkají? 

51. Z Bratislavy do Banské Bystrice vyjelo nákladní auto s mostními prvky rychlostí 30 

km/h. současně s ním vyjel traktor vezoucí cement rychlostí 40 km/h. traktor přijel do 

Banské Bystrice o 1h 45 min dříve než nákladní auto. Jaká je vzdálenost obou měst? 

52. Ze dvou míst vzdálených 294 km vyrazili současně proti sobě automobilista a 

motocyklista. Automobilista jel rychlostí o 10 km/h větší než motocyklista. Za 4 1/5 h 

se na vozovce míjeli. Určete rychlosti jejich vozidel. 

53. Ze dvou míst vzdálených od sebe 285 km vyjela proti sobě dvě nákladní auta. První 

auto ujelo za hodinu 30,5 km, druhé 40,75 km. Za jak dlouho se setkají, 

předpokládáme-li, že průměrná rychlost jednotlivých aut se nemění? 

54. Dva chodci P a F jsou od sebe vzdáleni 57,2 km a jdou proti sobě. Když se sejdou, 

shledají, že P ušel o 4,4 km více, což je způsobeno tím, že ušel za hodinu o 0,8 km 

více. Po jaké době se setkali? 

55. Osobní vlak ujede 102 km za 3 h. za 2h po jeho odjezdu vyjel za ním rychlík a dostihl 

ho ve stanici vzdálené od výchozí stanice 136 km. Jakou rychlostí jel rychlík? 

56. Po mostě dlouhém 150 m jel nákladní vlak rychlostí 30 km/h. Vlak byl dlouhý 300 m. 

Jak dlouho jel vlak po mostě? 

57. Z velkoskladu vyjelo nákladní auto průměrnou rychlostí 40 km/h. Za 1 hodinu 30 

minut vyjelo z téhož místa stejným směrem osobní auto průměrnou rychlostí 70 

km/h. Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti od velkoskladu dohoní nákladní auto? 



58. Z místa A vyjel cyklista do místa B. Za 1 ½ hodiny po něm vyjelo z místa A do místa 

B auto po stejné dráze. Průměrná rychlost cyklisty je 15,5 km/h, průměrná rychlost 

auta je 62 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od místa A dohoní auto cyklistu? 

59. 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? 

60. Z továrny vyjelo nákladní auto v 8h 30 min s nákladem o velkém objemu průměrnou 

rychlostí 20 km/h. V 9 hodin vyjelo za ním osobní auto, které jelo průměrnou rychlostí 

60 km/h. V kolik hodin dohoní nákladní auto? 

61. Z míst A a B, jejichž vzdálenost je 225 km, vyjela současně proti sobě dvě auta. 

Auto, které vyjelo z místa A, jede průměrnou rychlostí 80 km/h, druhé auto jede 

rychlostí 90 km/h. Vypočítejte, v jaké vzdálenosti od místa A se auta setkají a za jak 

dlouho se setkají. 

62. Řidič nákladního auta vezl z cihelny střešní tašky do města M. Cesta mu trvala 3 

hodiny. Při cestě zpět bez nákladu jel průměrnou rychlostí o 12 km/h vetší než při 

cestě tam, a tak zpáteční cesta mu trvala jen 2,5 hodiny. Určete průměrnou rychlost 

auta s nákladem a vzdálenost cihelny od města M. 

63. Po stejné silnici jede stejným směrem kamion a za ním auto. Kamion jede průměrnou 

rychlostí 64 km/h. průměrná rychlost osobního auta je 80 km/h. Za jak dlouho dohoní 

osobní auto kamion od okamžiku. Kdy jejich vzdálenost byla 24 kilometrů? 

64. Dvě letadla startující ve stejný okamžik ze dvou letišť vzdálených 740 km letí 

navzájem proti sobě a potkají se za 30 minut. Jedno letadlo letí o 160 km/h rychleji 

než druhé. Určete průměrné rychlosti obou letadel. 

65. Mezi dvěma přístavišti na řece jezdí parník. Cesta tam a zpět mu trvá 3 hodiny 45 

minut. Po proudu pluje rychlostí 12 km/h a proti proudu rychlostí 8 km/h. Vypočítejte 

vzdálenost mezi přístavišti. 

66. Ze dvou míst. Jejichž vzdálenost je 25 km, vyjela současně dvě auta stejným 

směrem. První auto jelo průměrnou rychlostí 58 km/h. Jakou průměrnou rychlosti jelo 

druhé auto, jestliže dohonilo první za 1 ¼ hodiny? 

67. Ze dvou míst, jejichž vzdálenost je 200 km, vyjela současně proti sobě dvě auta. 

Jejich průměrné rychlosti jsou 75 km/h a 85 km/h. V jaké vzdálenosti budou auta 15 

minut před setkáním? 

68. Osobní auto jelo z města A do města B 3 hodiny. Nákladní auto ujelo tuto vzdálenost 

za 4 hodiny a jeho průměrná rychlost byla o 20 km/h menší než rychlost osobního 

auta. Určete vzdálenost měst A a B. 

69. Ze dvou chat vzdálených 20km vyrazili proti sobě ve stejnou dobu dva kamarádi a 

setkali se za 1 hodinu a 15 minut, První jel na horském kole rychlostí 12 km/h, druhý 

šel pěšky. Vypočítejte, jakou průměrnou rychlostí šel. 



70. Martin jen na kole navštívit nemocného spolužáka. První polovinu cesty, která vedla 

převážně do kopce, jel rychlostí 10 km/h. Druhou polovinu cesty, která převážně 

klesala, jel rychlostí 15 km/h. Celá cesta tam i zpět mu trvala 1 hodinu 20 minut. 

Jakou cestu Martin ujel? 

71. Z pily vyjelo nákladní auto a vezlo trámy a prkna do místa N. jelo průměrnou rychlostí 

54 km/h. Za 40 minut vyjelo za ním osobní auto, jelo průměrnou rychlostí 78 km/h a 

přijelo do místa N současně s nákladním autem. Určete vzdálenost pily a místa N. 

72. Při vojenském cvičení vyjela z tábora v 8 hodin dělostřelecká baterie průměrnou 

rychlostí 20 km/h. O hodinu později byla za ní vyslána spojka na motocyklu, jedoucí 

průměrnou rychlostí 50 km/h. V jaké vzdálenost od tábora a v kolik hodin odevzdá 

spojka rozkaz veliteli? 

73. Z továrny vyjelo nákladní auto v 8 hodin 30 minut průměrnou rychlostí 20 km/h. Když 

urazilo dráhu 10 km, vyjelo za ním osobní auto průměrnou rychlostí 60 km/h. V kolik 

hodin dohoní nákladní auto? 

74. Děvčata šla na koupaliště vzdálené 3 km od konečné zastávky tramvaje rychlostí 6 

km/h, zpět se vracela rychlostí 4 km/h. Jak dlouho trvala děvčatům cesta od 

tramvajové zastávky na koupaliště a zpět? 

75. Kamión jede po dálnici z Prahy do Bratislavy průměrnou rychlostí 72 km/h. 

V okamžiku, kdy jede kamión 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 kamión? 

76. 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 současně s kolonou. Určete 

vzdálenost vojenského výcvikového prostoru od kasáren.  

77. V 6 hodin 40 minut vyplul z přístavu parník plující průměrnou rychlostí 12 km/h. 

Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun průměrnou rychlostí 42 km/h. V kolik 

hodin dohoní člun parník? 

78. 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 4 km/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?   

79. Místa K, L, M leží za sebou na téže silnici (obr. 4). Vzdálenost KL je 14 kilometrů. Ve 

13 h vyjel z L směrem k M cyklista rychlostí 12 km/h, na to ve 14 h 10 min vyjelo 

z K rovněž směrem k M osobní auto rychlostí 68 km/h. Konečně ve 14 h 20 min 

vyjelo z M směrem k L nákladní auto rychlostí 45km/h. Všichni tři se setkali v týž 

okamžik na silnici. 



a) Kdy došlo k setkání?  b) V jaké vzdálenosti od L to bylo? c) Jaká je vzdálenost mezi 

místy L a M? 

80. Chodec jde rychlostí 4,2 km/h. Za 1 h 10 min vyjel za ním cyklista průměrnou 

rychlostí 18 km/h. Za kolik minut dojede cyklista chodce a kolik kilometrů přitom 

ujede? 

81. Autobus z Prahy do Mariánských Lázní jede rychlostí 36 km/h. Současně s ním 

vyjelo z Mariánských Lázní směrem k Praze auto rychlostí 52 km/h. Po cestě, která 

trvá 90 minut, jsou obě vozidla od sebe vzdálena ještě 30 km. Jaká je vzdálenost 

mezi oběma městy? Řešte úsudkem i rovnicí. 

82. Za traktorem, který jede rychlostí 12 km/h, vyslali o 3 ½ hodiny později osobní auto, 

které ho má dostihnout za 45 minut. Jakou rychlostí musí jet? 

83. Vzdálenost míst A a B je 60 kilometrů. Z A vyšel chodec rychlostí 4 km/h a současně 

proti němu vyjelo z B nákladní auto. Jaká byla rychlost nákladního auta, jestliže se 

s ním chodec setkal za 1 ½ hodiny? 

84. Z Bratislavy vyjel v 9 h motocyklista rychlostí 54 km/h. V 9 h 20 min vyjelo za ním 

auto rychlostí 66 km/h. Kdy dohoní auto motocykl a kolik kilometrů přitom ujede? 

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

48 km/h. Za jak dlouho dohoní motocyklista cyklistu? 

86. Na trojkolejném úseku mezi stanicemi Běchovice-Úvaly na trati Praha-Pardubice 

jedou na sousedních kolejích týmž směrem dva vlaky. Osobní vlak je 102m dlouhý a 

jede rychlostí 85 km/h, rychlík je 188m dlouhý a jede rychlostí 100 km/h. Vypočtěte, 

jak dlouhá doba uplyne od okamžiku, kdy lokomotiva rychlíku dostihne poslední vůz 

osobního vlaku, do okamžiku kdy poslední vůz rychlíku předjede lokomotivu 

osobního vlaku. 

87. Směrem na Hradec králové vyjelo z Prahy v 8 hodin auto Škoda-Octavia průměrnou 

rychlostí 50 km/h. V 8:30 hodin vyjelo za ním auto Tatra 603 průměrnou rychlostí 70 

km/h. Za jak dlouhou dobu dohoní Tatra 603 Škodu-Octavii?  

88. Cyklista a motocyklista vyjedou současně týmž směrem (nebo opačným směrem). 

Cyklista jede průměrnou rychlostí 20 km/h, motocyklista jede 3,5 krát rychleji. Za 

jakou dobu bude vzdálenost obou jezdců 30 km? 

89. Vzdálenost mezi Prahou a Turnovem je 89 km. Z Turnova vyjelo v 8 h nákladní auto 

rychlostí 28 km/h a v 8 h 45 min vyjelo proti němu z Prahy osobní auto průměrnou 

rychlostí 52 km/h. Kdy a v jaké vzdálenosti od Turnova se obě auta potkají? 

90. Vzdálenost z Prahy do Olomouce je 257 km. Z obou měst vyjela současně proti sobě 

auta, auto z Prahy jelo o 800 m za hodinu pomaleji než auto z Olomouce. Vypočítejte 

jejich rychlost, jestliže se setkala za 150 minut.  



91. Stanovte rychlost vlaku (v km/h), který podél telegrafního sloupu projede za 7 sekund 

a nástupiště o délce 378 m míjí 25 sekund. Jak dlouhý je vlak? Nakreslete obrázek.  

92. Žák šel do školy vzdálené 5 ½ km od domova. Šel 15 minut rychlostí 4 km/h a potom 

se svezl povozem, který jel rychlostí průměrně 9 km/h. Kolik minut jel žák povozem? 

Řešte úsudkem i rovnicí.  

93. Z míst A, B vzdálených od sebe 38,5 km vychází v 8 hodin ráno proti sobě dva 

turisté, z nichž jeden jde rychlostí 5 km/h a druhý 6 km/h. Kdy a kde se setkají? 

94. V 6 h 45 min vyjelo z továrny nákladní auto s objemným nákladem průměrnou 

rychlostí 32 km/h. V 7 h 30 min za ním vyjelo osobní auto. Určete, jakou průměrnou 

rychlostí musí jet, aby dohnalo nákladní auto 72 km od továrny? 

95. Jakou průměrnou rychlostí běžel italský sprinter Menea trat´ dlouhou 200 m, jestliže 

vytvořil světový rekord časem 19,72 s? Hodnotu uveďte v km/h. 

96. Ze dvou různých míst vyjely proti sobě v 7 hodin ráno osobní vlak průměrnou 

rychlostí 45 km/h a v 8 h 30 min rychlík průměrnou rychlostí 70 km/h. Míjely se v 10 h 

15 min. V jaká vzdálenosti jsou obě stanice? 

97. V 8 hodin ráno vyjel nákladní automobil z města A průměrnou rychlostí 54 km/h do 

města B. Ve stejnou dobu vyjel z města B motocyklista směrem k městu A 

průměrnou rychlostí 40km/h. V kolik hodin se potkají, jestliže vzdálenost obou míst je 

70,5 km? 

98. Auto ujelo vzdálenost mezi dvěma městy za 4 hodiny. Kdyby se průměrná rychlost 

auta zvýšila o 17 km/h, ujelo by auto tuto vzdálenost o 1 hodinu dříve. Určete 

původní průměrnou rychlost auta a vzdálenost měst. 

99. Osobní auto jedoucí rychlostí 80 km/h předjíždí nákladní auto s vlekem (celková 

délka 15 m), které jede rychlostí 65 km/h. Předjíždění začne, když je vzdáleno 10 m 

za nákladním autem a ukončí ve vzdálenosti10 m před nákladním autem. Jak dlouho 

trvá osobnímu autu předjíždění nákladního automobilu. Jakou vzdálenost při 

předjíždění osobní auto ujede? 

100. Ze dvou míst vzdálených 90 km vyrazili současně proti sobě cyklista rychlostí 

12 km/h a motocyklista rychlostí 60 km/h. Vypočítejte, za jak dlouho se setkají a 

jakou vzdálenost urazí cyklista do místa setkání. 

101. Za traktorem, který jede rychlostí 12 km/h, vyslali o 3,5 hodiny později osobní 

auto, které má traktoristu dostihnout za 45 minut. Jakou rychlostí musí jet osobní 

auto? 

102. Ve stejnou dobu startují ze dvou různých letišť dvě letadla. První letadlo letí 

rychlostí 960 km/h, druhé rychlostí 430 km/h. V jaké vzdálenosti od sebe se nachází 

letiště, jestliže se letadla míjí po 2 hodinách a 30 minutách letu? 



103. Z místa A a B vyšli současně proti sobě dva chodci. První došel z A do B za 4 

hodiny, druhý došel z B do A za 3 ½ hodiny. 

104. Člun plul po proudu řeky 2,4 hodiny a proti proudu 3,2 hodiny. Délka dráhy, 

kterou proplul po proudu, byla o 13,2 km delší než proti proudu. Určete rychlost 

člunu, jestliže rychlost proudu je 3,5 km/h. 

105. Prvních 90 minut cyklistické etapy jeli závodníci průměrnou rychlostí 35 km/h, 

zbývající 2 hodiny jejich průměrná rychlost vzrostla na 40 km/h. Kolik kilometrů měřila 

etapa? Jaká byla průměrná rychlost cyklistů? 

106. Ze dvou míst vzdálených 30 km vyjela současně dvě auta stejným směrem. 

Jedno auto jelo průměrnou rychlostí 60 km/h. Jakou průměrnou rychlostí jelo druhé 

auto, jestliže dohonilo první auto za 1,5 hodiny? 

107. Z města L vyjel traktor v 7 hodin ráno rychlostí 35 km/h. proti němu po téže 

silnici z města K vyjel nákladní automobil v 7h a 45 min průměrnou rychlostí 60 km/h. 

V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od města L se setkají, je-li vzdálenost obou měst 

209 km? 

108. Ve 12 hodin vyjel ze Šumperka cyklista do Olomouce průměrnou rychlostí 20 

km/h. O 30minut později vyjel za ním motocyklista rychlostí 55 km/h. V jaké 

vzdálenosti a v kolik hodin dojel motocyklista cyklistu?  

 

 

 

   

 


