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Vysvětlení způsobu řešení a procvičení  řešení  slovních úloh o pohybu. 
Materiál lze využít při probírání učiva v 1. ročníku , ale i při opakování učiva 
ve 4. ročníku.  



b) Úlohy o pohybu 

• Šnek se rozhodl vylézt na 15-ti metrový kůl. 
Přes den vyleze o tři metry výše. V noci spí a 
během spánku sklouzne o dva metry dolů. Za 
jak dlouho vyleze nahoru? 

 

• Podobné úkoly se pokusíme vyřešit 



• Pokud si při řešení úloh nevíš rady, může ti 
pomoci následující video: 

• http://www.youtube.com/watch?v=0jJq2gTn
eP0 

•   
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• Řeš následující úlohy: 

• 1. 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  ? 

 

 



• 2. 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? 

• Podrobné řešení najdeš v pracovním listě   

 



Úkoly k procvičení: 

•  1. 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?  

•   
•   2. 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?  

•   
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Vysvětlení způsobu řešení a procvičení  řešení  slovních úloh o pohybu. 

Materiál lze využít při probírání učiva v 1. ročníku , ale i při opakování 

učiva ve 4. ročníku.  

 

Slovní úlohy II 
 

Na úvod  2 úlohy o šneku cestovateli  - vyřešíš je? 

1.Šnek se rozhodl vylézt na 15-ti metrový kůl. Přes den vyleze o tři 

metry výše. V noci spí a během spánku sklouzne o dva metry dolů. 

Za jak dlouho vyleze nahoru? 

 

2. Když jsem odjížděl brzo ráno na dovolenou, byl šnek u paty 

zídky, za kterou rostl salát. Zídka je 105 cm vysoká a 10 cm široká. 

Šnek ve dne popolezl vždy 35 cm směrem přes zídku za svým 

vysněným salátem. V noci za chladu se však na svislé stěně 

neudržel a sklouzl vždy o 20 cm dolů. Když jsem se vrátil, byl šnek 

právě na druhé straně. Jak dlouho jsem byl pryč? 

 

 

 

b) Slovní úlohy o pohybu :  
Pokud si při řešení úloh nevíš rady, může ti pomoci následující video: 

http://www.youtube.com/watch?v=0jJq2gTneP0 

 

1. 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? 

http://www.youtube.com/watch?v=0jJq2gTneP0


 
 

 

   

 

 

 
 Oba vlaky se setkají za 1 hodinu 40 minut. 

2. 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? 

   

 

 
 Obě vozidla se potkají  přibližně po 40 min , tzn. v v 16.40 hodin. 

3. 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? 

   

 

 

 

 
 Setkají se 6 km 400 m od místa A. 

4.   Za vozidlem s rozměrným 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? 

  

 

 

 
 Doprovodné vozidlo musí jet rychlostí přibližně 69,3 

km/h. 

Úkoly k procvičení: 
 

 



 
 

 

  1. 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? ( Setkají se 6,4 km od místa A.) 

 

  2. 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? (Cyklista 

dojede chodce po 21,3 minutách a ujede přibližně 6,39 km.) 

 

  3. 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. (První auto jelo rychlostí 42 km/h, druhé 48 km/h setkali se za 40 minut.) 

http://www.i-creative.cz/2012/04/03/auta-omalovanky-k-vytisknuti/ 

http://www.predskolaci.cz/?p=6361 

http://www.detskeomalovanky.cz/tag/hlemyzd/ 

 

 

Další úkoly k procvičení je možné čerpat např.: 

PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám a vysoké 

školy. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-099-7. 

KUBÁT, Josef. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím 

zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-298-8. 
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