
Slovné úlohy o pohybe 
 
 
 

1. Dvaja turisti vyjdú o 7. hodine proti sebe z miest A a B. Prvý ide z miesta A a prejde 

za hodinu 5 km, druhý Z miesta B prejde za hodinu 6 km. Miesta sú vzdialené 38,5 

km. Kedy a v akej vzdialenosti od A sa stretnú? 

2. Za traktorom, ktorý ide rýchlosťou 12 km/ h vyslali o 3,5 hodiny neskôr osobné auto, 

ktoré dostihlo traktor za 45 minút. Akou priemernou rýchlosťou išlo toto auto? 

3. Z dvoch miest oproti sebe vzdialených 36 km vyrazia rovno oproti sebe chodec 

a cyklista. Za aký čas sa stretnú, ak rýchlosť chodca je 4 km/h a cyklistu 12 km/h? 

4. Dve lietadlá letia z letísk A a B vzdialených 420 km navzájom oproti sebe. Lietadlo 

z letiska A odštartovalo o 15 min neskôr a letí priemernou rýchlosťou o 40 km/h 

väčšou ako lietadlo z letiska B. Urč priemerné rýchlosti obidvoch lietadiel, ak vieš, že 

sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z letiska A. 

5. Turista precestoval 78 km za tri hodiny. Časť cesty išiel autobusom priemernou 

rýchlosťou 30 km/h, zvyšok išiel pešo priemernou rýchlosťou 6 km/h. Ako dlho išiel 

pešo a koľko km pritom prešiel? 

6. Medzi dvoma letiskami vzdialenými 690 km lietajú pravidelné spoje. Z prvého letiska 

štartuje lietadlo o 6.30 hod priemernou rýchlosťou o 60 km/h väčšou než lietadlo 

štartujúce o 7.00 hod z druhého letiska .Lietadlá sa stretávajú vždy o 9.00 hod. V akej 

vzdialenosti od prvého letiska? 

7. Vodič osobného auta si vypočítal, že pri rýchlosti 60 km/h príde do cieľa za 40 minút. 

Po 20 km sa zdržal 5 minút pre technickú poruchu. Akou rýchlosťou musí ísť zvyšok 

cesty, aby do cieľa prišiel v plánovanom čase? 

8. Karol odišiel na chatu o 7.00 hod, jeho rodičia o 20 minút neskôr. Na chatu prišli 

všetci súčasne. Karol išiel na motocykli rýchlosťou 20 km/h, jeho rodičia prešli autom 

1 km za minútu. Ako ďaleko je chata od ich bydliska? Kedy prišli na chatu? 

9. Z dvoch miest vzdialených od seba 88 km vyšli súčasne oproti sebe dve autá. Auto, 

ktoré išlo rýchlosťou vyššou o 12 km/h, prešlo do okamihu stretnutia o 8 km viac ako 

druhé auto. Urč rýchlostí áut a čas stretnutia. 

10. Z mesta A vyšlo smerom k mestu B nákladné auto rýchlosťou 58 km/h. V tom istom 

čase vyšlo oproti nemu z mesta B osobné auto rýchlosťou 64 km/h. Kedy sa stretnú 

a ako ďaleko od mesta A, ak je vzdialenosť medzi mestami 183 km? 



11. Automobil prešiel vzdialenosť medzi mestami A a B za 7 hodín. Keby sa priemerná 

rýchlosť auta zvýšila o 10 m/s, prešlo by auto danú vzdialenosť o 2 hodiny skôr. Urč 

rýchlosť auta v km/h a vzdialenosť miest A a B. 

12. Z miesta A do B išiel autobus priemernou rýchlosťou 50 km/h. Súčasne s ním vyšlo 

z A nákladné auto rýchlosťou 40 km/h a prišlo do B o 33 minút neskôr ako autobus. 

Aká je vzdialenosť miest? 

13. Keď gepard začal prenasledovať antilopu, bola medzi nimi vzdialenosť 120 m. 

Napriek tomu, že antilopa bežala rýchlosťou 72 km/h, gepard ju dobehol za 12 

sekúnd. Akou rýchlosťou bežal gepard? 

14. Z kasární vyšla kolóna áut rýchlosťou 28 km/h do vojenského priestoru. Za 1 h 15 min 

vyšlo za ňou osobné auto rýchlosťou 63 km/h a prišlo súčasne s kolónou. Urč 

vzdialenosť vojenského priestoru od kasární. 

15. Turista vyrazil ráno o 8.00 z chaty na túru priemernou rýchlosťou 5 km/h. O 10.30 

chatár zistil, že si turista zabudol fotoaparát a vyrazil za ním po tej istej trase na 

bicykli priemernou rýchlosťou 30 km/h. O koľkej dostihne chatár turistu? 

16. Vedúci pretekár sa pohybuje rýchlosťou 20 m/s a má 500 metrov pred cieľom náskok 

50 metrov pred ďalším. Akou rýchlosťou sa musí pohybovať v poradí druhý pretekár, 

aby prvého dostihol na cieľovej páske? 

17. Turista prešiel na bicykli 28 km po vyasfaltovanej ceste a 25 km po prašnej ceste, na 

čo potreboval 3 h 36 min. Akými rýchlosťami prešiel turista jednotlivé úseky cesty, ak 

po vyasfaltovanej ceste išiel 1,4-krát rýchlejšie ako po prašnej ceste? 

18. Z Martina do Žiliny vyšiel bicyklista o 9. hodine rýchlosťou 20 km/h. O 20 minút 

neskoršie vyšlo za ním auto rýchlosťou 60 km/h. Ako ďaleko od Martina a o ktorej 

hodine dostihlo auto bicyklistu? 

19. Osobné auto idúce rýchlosťou 60 km/h príde z mesta A do mesta B o 1,5 hod skôr ako 

nákladné auto, ktoré ide rýchlosťou 40 km/h. Autá vyšli z mesta A do mesta B 

spoločne. Za koľko hodín príde osobné auto z A do B? Ako ďaleko sú od seba 

vzdialené mestá A a B ? 

20. Z miesta A vyšlo nákladné auto rýchlosťou 40 km/h. O 2 hod a 30 min neskôr vyšlo 

za ním osobné auto, ktoré dobehlo nákladné o ďalšie dve hodiny. Urč rýchlosť 

osobného auta a vzdialenosť, ktorú prešli obe autá. 

21. Dievčatá sa vybrali na vychádzku. Odišli z chaty o 8.00 hodine a išli rýchlosťou 4 

km/h. O pol desiatej vyštartovali za nimi chlapci na bicykloch a dohonili dievčatá  

o pol jednej. Akou priemernou rýchlosťou išli chlapci na bicykloch? 



22. Medzinárodný rýchlik išiel z mesta z mesta A do mesta B. Na prvých 450 km sa 

opravovala trať, preto išiel o 10 km/h  pomalšie ako mal ísť podľa cestovného 

poriadku. Na zostatok cesty v dĺžke 750 km zvýšil svoju priemernú rýchlosť o 8 km/h 

ako mal ísť podľa cestovného poriadku. To umožnilo, že do mesta B prišiel včas. 

Akou priemernou rýchlosťou mal ísť rýchlik podľa cestovného poriadku? 

23. Dva motorové člny vyrazili z rovnakého miesta na mori od seba v opačných smeroch 

o 8.30 hod. Prvý na východ rýchlosťou 40 km/h a druhý na západ rýchlosťou 50 km/h. 

V akom čase  budú  od seba vzdialené 54 km? 

24. Osobné auto išlo 4 hodiny z mesta M do mesta K priemernou rýchlosťou 44 km/h. 

O koľko kilometrov za hodinu by musel vodič auta zvýšiť priemernú rýchlosť, aby čas 

jazdy skrátil o 48 minút? 

25. Lietadlo malo letieť z mesta L do Bratislavy priemernou rýchlosťou 560 km/h podľa 

letového poriadku. Po 1,5 hodine cesty malo núdzové medzipristátie na 30 minút. Aby 

sa podľa stanoveného času dostalo do Bratislavy, muselo letieť priemernou rýchlosťou 

630 km/h. Vypočítaj vzdušnú vzdialenosť medzi oboma mestami a vypočítaj, v akej 

vzdialenosti od Bratislavy malo lietadlo medzipristátie. 

26. Z Kežmarku vyšlo o 11.00 hod. nákladné auto priemernou rýchlosťou 60 km/h. 

O 12.30 hod za ním vyrazilo auto rýchlosťou 80 km/h. Kedy a ako ďaleko od 

Kežmarku dostihne osobné auto nákladné? 

27. Karavána sa pohybuje rýchlosťou 3 míle za 2 hodiny. Po dvoch hodinách vyrazí za 

ňou na tú istú trasu karavána, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 9 míľ za 4 hodiny. Koľko 

míľ cesty má za sebou prvá ( pomalšia ) karavána, keď ju druhá dobehne? 

28. Peter a Mišo bývajú v dedinách vzdialených 15 km. Dohodli sa na stretnutí, ktoré sa 

má uskutočniť o 10.00 hod. v 
5
3  vzdialenosti od dediny Petra, medzi dedinami.. Peter 

pôjde rýchlosťou 4 km/h a Mišo rýchlosťou 3 km/h. O koľkej musí každý z nich 

vyštartovať. 

29. Po moste s dĺžkou 150 m išiel nákladný vlak rýchlosťou 30 km/h. Vlak mal dĺžku 300 

m. Ako dlho išiel po moste? 

30. Učiteľ kráča do školy priemernou rýchlosťou 5 km/h. Lukáša vezie otec na aute, ktoré 

vyštartovalo spred toho istého paneláka o 27 minút neskôr. 800 m pred školou obehlo 

auto pána učiteľa. Akou priemernou rýchlosťou šlo auto, ak škola je od paneláka 

vzdialená 3,3 km? 



31. Vlak prešiel vzdialenosť  medzi dvoma mestami za 3 hodiny a išiel priemernou 

rýchlosťou 80 km/h. Akou priemernou rýchlosťou musí ísť, aby skrátil čas tejto jazdy 

o hodinu? 

32. Zo staníc M a N, ktorých vzdialenosť je 385 km, vyšli súčasne oproti sebe dva vlaky. 

Priemerná rýchlosť vlaku idúceho z M do N bola o 5 km/h väčšia ako rýchlosť vlaku 

idúceho z N do M. O 2 hodiny po výjazde obidvoch vlakov bola ich vzdialenosť 35 

km. Vypočítajte rýchlosti obidvoch vlakov. 

33. O 7.00 hod vyjde nákladné auto z mesta A rýchlosťou 40 km/h. Oproti nemu vyjde 

o 8.30 hod z mesta B osobné auto rýchlosťou 70 km/h. Vzdialenosť miest A a B je 

225 km. O koľkej sa stretnú a v akej vzdialenosti od mesta A ? 

34. Ak vlak pri jazde medzi dvoma mestami zväčší cestovným poriadkom stanovenú 

rýchlosť o 5 km/h, príde o 20 minút skôr. Ak ju zmenší o 5 km/h, mešká 25 minút. 

Aká dlhá je trať medzi mestami? 

35. Mestá A a B sú vzdialené 42 km. Z mesta A vyjde chodec rýchlosťou 6 km/h 

opačným smerom, ako je mesto B. O pol hodiny neskôr z mesta B vyjde cyklista 

rýchlosťou 24 km/h smerom k mestu A. Za koľko hodín a v akej vzdialenosti od mesta 

B dobehne cyklista chodca? 

36. Vetroň vzlietol o 10. hodine a letel k cieľu vzdialenému 102 km rýchlosťou 80 km/h. 

O pol hodiny za ním vzlietlo motorové lietadlo rýchlosťou 180 km/h. O koľkej hodine 

a v akej  vzdialenosti pred cieľom dostihne motorové lietadlo vetroň? 

37. Auto prešlo cestu z M do K dlhú 360 km. Na spiatočnej ceste z K do M šofér zvýšil 

rýchlosť o 1/3 pôvodnej rýchlosti, preto mu cesta späť trvala o 1 hodinu a 15 minút 

kratšie. Aká bola pôvodná rýchlosť auta? 

38. Rýchlik prejde určitú vzdialenosť za 4 h 20 min. osobný vlak, ktorého rýchlosť je o 30 

km/h menšia, prejde túto vzdialenosť za 7 h 40 min. Aká je rýchlosť oboch vlakov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky: 

1.  o 10.30 hod. 17,5 km od A  2.  68 km/h  3.  o 2:15 hod  4.  360 km/h, 320 km/h  5.  pešo 

0,5 hod , prešiel 3 km  6.  450 km od prvého  7.  80 km/h  8.  10 km, o 7.30 hod  9. 60 km/h 

a 72 km/h, o 40 minút  10.  1,5 hod  11.  90 km/h, 630 km  12.  110 km  13.  108 km/h  14.   

63 km  15.  o 11.00  hod  16.  22 m/s  17.  po vyasfaltovanej 17,5 km/h, po prašnej 12,5 km/h  

18.  o 9.30 hod, 10 km od Martina  19.  3 hodiny, 180 km/h  20.  90 km/h, 180 km  21.   

6 km/h  22.  64 km/h   23.  9.06 hod  24.  o 11 km/h  25.  3 360 km, 2 520 k od Bratislavy  26.  

o 17.00 hod, 360 km od Kežmarku  27.  9 míľ  28.  Peter o 7.45 hod a Mišo o 8.00 hod  29.  

54 sekúnd  30.  50 km/h  31.  120 km/h  32.  90 km/h, 85 km/h  33.  o 10.00 hod, 120 km  34.  

150 km  35.  2hod 20 min, 56 km  36.  24 min, 30 km  37.  72 km/h  38.  69 km/h, 39 km/h 
 
 
 


