
 

 

 30. ŽODINIAI (TEKSTINIAI) UŽDAVINIAI 

       30.1 Judėjimo uždaviniai 

30.1.2 Vieno kūno judėjimo uždaviniai 

 

Pamokos planas: 

1. Autobusas vyksta į 300 km kelionę. Dėl techninių kliūčių jis išvyko viena valanda vėliau, 

negu buvo numatyta. Kad laiku atvyktų į galinį punktą, jam teko važiuoti 15 km/h didesniu 

greičiu, negu buvo numatyta. Kokiu greičiu važiavo autobusas? Kiek laiko užtruko kelionė? 

2. Keleivinis traukinys kelyje buvo sulaikytas 12 min. Norėdamas atvažiuoti į artimiausią stotį 

pagal tvarkaraštį, mašinistas 60 km kelyje važiavo 15 km/h didesniu greičiu negu anksčiau. 

Raskite pradinį traukinio greitį? 

3. Prekinis traukinys buvo sulaikytas 24 min, paskui, padidinęs greitį 10 km/h, jis 80 km kelyje 

kompensavo sugaištą laiką. Apskaičiuokite traukinio pradinį greitį. 

4. Tarp A ir B tiesiamas naujas plentas. Automobilis išvyko iš A ir dalį kelio važiavo 72 km/h 

greičiu. Įveikus tam tikrą atstumą, kelias pablogėjo ir automobilio vairuotojas greitį sumažino 

iki 60 km/h. Pasiekęs B, vairuotojas prisiminė, kad kai ką pamiršo, todėl pasuko atgal. 

Geresnio kelio ruožu jis važiavo 80 km/h, o blogesniu 60 km/h greičiu. Apskaičiuokite 

geresnio kelio ruožo ilgį, žinodami, kad vairuotojas iš viso nuvažiavo 300 km ir sugaišo 4 h 

10 min. 

Nelygybė: 

5. Dviratininkas išvyksta iš punkto A į punktą B. Atstumas tarp punktų A ir B lygus 60 km. Visą 

kelią dviratininkas važiuoja pastoviu v km/h greičiu. Nesustodamas punkte B, jis važiuoja 

atgal tuo pačiu greičiu, bet po valandos nuo išvažiavimo Iš B, sustoja ir ilsisi 20 min. Po to 

jis važiuoja toliau 4 km/h didesniu greičiu, negu anksčiau. Kokiose ribose turėtų kisti 

pradinis dviratininko greitis v, kad kelionei atgal iš B į A jis sugaištų ne daugiau laiko, negu 

kelionei iš A į B? 

6. Dviratininkas išvažiavo iš miesto į kaimą (tarp kurių atstumas 90 km) ir grįžo atgal. Iš kaimo 

jis išvažiavo tuo pačiu greičiu, kaip ir važiavo pirmyn, bet po 1.5 h sustojo 30 min pailsėti. 

Likusį kelią jis važiavo 4 km/h didesniu greičiu. Kokiu greičiu dviratininkas važiavo iš miesto 

į kaimą, jei važiuodamas atgal nesugaišo daugiau laiko nei važiuodamas pirmyn? 

 

 

Namų darbai: 

A) Traukinys 240 km ilgio ruožą važiavo 10 km/h mažesniu greičiu, negu buvo numatyta, todėl į vietą atvyko 

pavėlavęs 20 min. Kokiu greičiu traukinys turėjo važiuoti šį kelio ruožą? 

 


