
 

 

 30. ŽODINIAI (TEKSTINIAI) UŽDAVINIAI 

       30.1 Judėjimo uždaviniai 

30.1.6 Kūnų judėjimo vandenyje (prieš srovę, pasroviui) uždaviniai 

 

Pamokos planas: 

1. Kas yra sielis? 

2. Ką vadiname valties greičiu stovinčiame vandenyje? 

3. Kaip turime valties greitį prieš srovę ir pasroviui, kaip rasti savąjį greitį?  

4. Laivas nuplaukia 100 km pasroviui ir tiek pat prieš srovę per 15 h. Upės tėkmės greitis 5 

km/h. Raskite laivo greitį stovinčiame vandenyje? 

5. Atstumas tarp dviejų ant upės kranto esančių prieplaukų yra 30 km. Motorinė valtis 

nuplaukė upe iš vienos prieplaukos į kitą ir grįžo atgal per 6 h, įskaitant 40 min, sugaištų 

sustojimams. Koks motorinės valties greitis stovinčiame vandenyje, jei upės tėkmės greitis 

yra 3 km/h? 

6. Motorinė valtis išplaukė upe iš prieplaukos A prieš srovę 9.00 val. ir atvyko į prieplauką B. 

Praėjus 2 h nuo atvykimo į prieplauką B, motorinė valtis išvyko atgal į prieplauką A tos 

pačios dienos 19.20 val. Laikydami, kad vidutinis upės tėkmės greitis 3 km/h, o valties 

greitis visą laiką pastovus, nustatykite, kelintą valandą valtis atvyko į prieplauką B. Atstumas 

tarp prieplaukų A ir B lygus 60 km. 

7. Iš prieplaukos pasroviui išplaukė plaustas. Po 5 h 20 min paskui jį iš tos pačios prieplaukos 

išvyko motorinė valtis. Nuplaukusi 20 km, ji pasivijo plaustą. Motorinės valties greitis 12 

km/h didesnis už plausto greitį. Koks plausto greitis? 

8. Lėktuvo greitis pavėjui lygus 638,7 km/h, o prieš vėją – 581,3 km/h. Apskaičiuokite vėjo 

greitį ir lėktuvo savąjį greitį. 

Nelygybės 

8. Nuo prieplaukos A upės tėkmės kryptimi paleidžiamas plaustas. Upės tėkmės greitis yra v 

km/h. Po valandos iš tos pačios prieplaukos paskui plaustą išplaukė motorinė valtis, kurios 

greitis stovinčiame vandenyje lygus 10 km/h. Pasivijusi plaustą, motorinė valtis apsisuka ir 

grįžta atgal į prieplauką A. Nustatykite visas greičio v reikšmes, su kuriomis iki motorinės 

valties atvykimo į prieplauką A momento plaustas nuplaukia daugiau kaip 15 km. 

9. Kateris nuplaukė upe žemyn 20 km ir grįžo atgal. Upės tėkmės greitis lygus 3 km/h. Koks 
buvo katerio savasis greitis, jei visa kelionė truko ne ilgiau, kaip 5 h? 

 

Namų darbai: 

A) Kateris pasroviui nuplaukė iš vietovės A į vietovę B per 3 h, grįžo atgal per 9h. Kiek laiko iš A į B plauktų plaustas? 

B) Karolis devynis kilometrus nuplaukė motorine valtimi pasroviui per 45 minutes. Plaukdamas atgal prieš srovę jis 

sugaišo 1,5 valandos. Raskite valties savąjį greitį ir upės tėkmės greitį. 

C) Per 9 valandas garlaivis nuplaukė 100 kilometrų pasroviui ir 64 prieš srovę. Antrą kartą per tą patį laiką jis nuplaukė 

80 kilometrų prieš srovę ir 80 pasroviui. Apskaičiuokite garlaivio greitį stovinčiame vandenyje ir upės tėkmės greitį. 


