
Př. 1: Ze dvou míst A 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. Jakými rychlostmi 

vlaky jedou, jestliže se potkají za 2 hodiny? 

Př. 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? 

Př. 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. 

Př. 4: 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 peloton? 

Př. 5: Za traktorem, který jede rychlostí 12 km/h, 

bylo vysláno za 3 h 30 min osobní auto, které ho má 

dostihnout nejpozději za 45 minut. Jakou nejmenší 

rychlostí musí auto jet? 

Př. 6: Za chodcem vyjel o hodinu později cyklista a 

dohonil ho za 15 minut. Rychlost cyklisty je o  

20 km/h větší než rychlost chodce. Vypočítejte 

jejich rychlost. 

Př. 7: Osobní vlak ujede za 3 hodiny 102 km. Za 1,5 

hodiny po odjezdu vyjel za ním z téhož místa rychlík 

a dostihl ho ve stanici vzdálené od výchozí stanice 

136 km. O kolik km/h je rychlost rychlíku větší než 

rychlost osobního vlaku? 

Př. 8: Z míst A a B, vzdálených od sebe 210 km, 

vyjely současně proti sobě dva kamióny rychlostmi 

40 km/h a 30 km/h. Kdy a kde se potkají? 
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