
 

 

 30. ŽODINIAI (TEKSTINIAI) UŽDAVINIAI 

       30.1 Judėjimo uždaviniai 

30.1.1 Paprasti judėjimo keliu uždaviniai 

 

Pamokos planas: 

1. Kokia yra pagrindinė formulė, kurią naudojame judėjimo uždaviniuose? 

2. Kada ši formulė tinkama naudoti, o kada ne? 

3. Pirmas automobilis per 
5

6
 valandos nuvažiavo 60 km, o antrasis automobilis per 

2

3
 valandos 

54 kilometrus.  

A) Kokie yra automobilių greičiai? 

B) Kiek kartų vieno automobilio greitis didesnis už kito? 

C) Kiek kilometrų vieno automobilio greitis didesnis negu kito? 

D) Kokį atstumą įveiktų abu automobiliai per 3 valandas? 

E) Jei pirmas išvažiuotų lėtesnis automobilis, o po 20 minučių paskui jį greitesnis. Kuriuo metu vienas 

automobilis pasivytų kitą automobilį? 

4. Lėktuvas nuskrido 1200 km. Kokiu greičiu jis skrido, jei tai padarė per 1,5 h; 1,2 h; 2h? 

5. Automobilis nuvažiavo 520 km. Kiek laiko automobilis važiavo, jei judėjo 90 km/h; 120 km/h 

greičiu? 

6. Iš dviejų miestų A ir B, vienas prieš kitą tuo pačiu metu išvažiavo du motociklininkai. 

Pirmasis važiavo 42 km/h greičiu, o antrasis 48 km/h greičiu. Jie susitiko po 3 valandų. 

A) Kiek kilometrų nuvažiavo tiek pirmas, tiek antras motociklininkai? 

B) Koks atstumas yra tarp miestų A ir B? 

C) Kuriuo laiko momentu atstumas tarp motociklininkų bus 270 km (jei jie susitikę toliau važiuoja į priešingas 

puses tais pačiais greičiais)? 

D) Nubraižykite grafiką, kuris parodytų abiejų motociklininkų nuvažiuoto atstumo priklausomybę nuo praėjusio 

laiko. 

7. Automobilis pusę laiko važiavo 70 km/h greičiu, o kitą pusę laiko – 90 km/h greičiu. 

Apskaičiuokite automobilio važiavimo vidutinį greitį. 

Nelygybė: 

8. Iš turistinės bazės į miestą (tarp jų atstumas lygus 24 km) 4 km/h greičiu išėjo turistas. Po 

dviejų valandų ta pačia kryptimi išėjo antras turistas. Kokiu greičiu turi eiti antras turistas, 

kad pasivytų pirmąjį pakeliui į miestą? 

9. Jei turistai per dieną nueitų 5 km daugiau, tai per 6 dienas nukeliautų daugiau kaip 90 km. 

Jei jie per dieną nueitų 5 km mažiau, tai per 8 dienas nukeliautų mažiau kaip 90 km. Kiek 

kilometrų turistai nueina per dieną? 

 

Namų darbai: 

A) Du dviratininkai startavo vienas paskui kitą 2 minučių intervalu. Pirmojo dviratininko greitis 20 km/h. Antrasis 

dviratininkas pasivijo pirmąjį 1.5 km atstumu nuo starto linijos. Raskite antrojo dviratininko greitį. 

B) Šuo vejasi arklį. Per tą laiką, kai šuo padaro 6 šuolius, tai arklys padaro 5 šuolius. 4 šuoliais šuo nubėga tiek pat 

kelio, kiek arklys 7 šuoliais. Kiek procentų arklio greičio sudaro šuns greitis? 


