
Př. 1: Kdy a kde se potkají dva vlaky, 

které vyjely současně proti sobě ze 

stanic A a B vzdálených 60 km, 

jestliže vlak ze stanice A jel rychlostí 

70 km/h a vlak ze stanice B rychlostí 

50 km/h? 

Př. 2: Dvě města C, D jsou od sebe 

vzdálena 174 km. Z C vyjede v 10:30 

vlak rychlostí 30 km/h, z D tu samou 

dobu vyjede vlak rychlostí 57 km/h. 

V kolik hodin se potkají a jak daleko 

od místa C? 

Př. 3: 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? 

Př. 4: Vzdálenost z Olomouce do 

Brna je 77 km. V 16.00 h. 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? 

Př. 5: 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? 
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