
 

 

 30. ŽODINIAI (TEKSTINIAI) UŽDAVINIAI 

       30.1 Judėjimo uždaviniai 

30.1.3 Dviejų kūnų judėjimo vienas prieš kitą uždaviniai 

 

Pamokos planas: 

1. Iš stotelių A ir B tuo pačiu metu vienas priešais kitą išėjo du turistai. Susitikus paaiškėjo, kad 

pirmasis nuėjo 4 km mažiau už antrąjį. Po susitikimo turistai ėjo tais pačiais greičiais. 

Pirmasis turistas atėjo į B per 4h 48 min, o antrasis į A – per 3 h 20 min. Koks atstumas tarp 

stotelių A ir B? 

2. Du pėstieji išėjo vienu metu vienas priešais kitą ir susitiko po 3 h 20 min. Kiek laiko reikės 

kiekvienam iš jų, kad nueitų visą kelią, jeigu žinoma, kad pirmasis atėjo į tą vietą, iš kurios 

išėjo antrasis, 5 h vėliau, negu antrasis atėjo į tą vietą, iš kurios išėjo pirmasis? 

3. Atstumas tarp punktų A ir B lygus 30 km. Iš šių punktų vienas priešais kitą eina du pėstieji. 

Jeigu pirmasis pėstysis išeis iš punkto A 2 h anksčiau, negu antrasis pėstysis iš punkto B, 

tai jie susitiks po 2,5 h nuo antrojo pėsčiojo išėjimo momento. Jeigu antrasis pėstysis išeis iš 

punkto B 2 h anksčiau, negu pirmasis pėstysis iš punkto A, tai jie susitiks po 3 h nuo pirmojo 

pėsčiojo išėjimo momento. Kokiu greičiu eina kiekvienas pėstysis? 

4. Atstumas, tarp dviejų stočių yra 360 km. Vienu ir tuo pačiu metu iš stočių A ir B vienas 

priešais kitą išvažiuoja du traukiniai. Traukinys išvažiavęs iš stoties A, atvyksta į stotį B ne 

anksčiau kaip per 5 h. Jeigu šis traukinys važiuotų 1,5 karto didesniu greičiu negu važiuoja 

dabar, tai jis susitiktų su antruoju traukiniu anksčiau negu po 2 h nuo išvykimo iš stoties A 

momento. Nustatykite kurio traukinio greitis yra didesnis? 

5. Iš K ir A tarp kurių yra 100 km, tuo pačiu metu vienas priešais kitą išvažiavo du dviratininkai. 

Iš K dviratininkas važiavo 30 km/h didesniu greičiu, todėl į A atvyko trimis valandomis 

anksčiau negu jo kolega į K. Apskaičiuokite kiekvieno dviratininko greitį.  

 

 

 

 

 

Namų darbai: 

A) Iš punktų A ir B, atstumas tarp kurių lygus 54 km, tuo pačiu metu vienas prieš kitą išvažiavo du dviratininkai. Po 2 

h jie susitiko ir nesustodami tais pačiais greičiais važiavo toliau. Žinoma, kad antrasis dviratininkas atvyko į punktą A 

54 min vėliau, negu pirmasis į B. Raskite dviratininkų greičius.  

B) Iš dviejų miestų, tarp kurių atstumas 650 km, tuo pačiu metu vienas prieš kitą išvyko du traukiniai ir po 10 h 

važiavimo jie prasilenkė. Jei pirmasis traukinys būtų važiavęs 4 h 20 min anksčiau nei antrasis, jie būtų prasilenkią 

po 8 valandų nuo antrojo traukinio išvykimo momento. Kiek kilometrų per valandą važiuoja kiekvienas traukinys? 

 


