
 

Zadání: 
Městečka Svojšín, Chlebany a Moravín leží za sebou na téže silnici. Vzdálenost ze Svojšína do Chleban 

je 14 km. Ve 13 hodin vyjel z Chleban směrem k Moravínu cyklista rychlostí 12 km/h. Ve 14:10 vyjelo 

ze Svojšína rovněž směrem k Moravínu osobní auto rychlostí 68 km/h. Konečně ve 14:20 vyjelo 

z Moravínu směrem do Chleban nákladní auto rychlostí 45 km/h. Všichni tři se setkali v týž okamžik. 

Kdy došlo k setkání? V jaké vzdálenosti od Chleban to bylo? Jaká je vzdálenost mezi Svojšínem a 

Moravínem? 

Řešení: 
Pracujeme buď v novém okně nebo sledujeme soubor proti_sobe_2.ggb. Jednotlivé kroky je možné 

sledovat pomocí Zápisu konstrukce (pokud není v pravé části okna otevřena, tak z menu na horní liště 

vybrat Zobrazení a Zápis konstrukce (ZKx)), kde je možné se pohybovat po jednotlivých krocích 

pomocí šipek. Změna vlastností (změna barev, přejmenování objektů a nastavení rozsahu os) v zápisu 

konstrukce není). 

 

1. Nastavení rozsahu os podle zadání úlohy:  

• Rozsah os nastavíme x min: -5    x max: 15, y min -10  y max: 150   

2. Zobrazíme graf funkce c pro pohyb cyklisty: 

• Dráhu s v závislosti na čase t vyjádříme pomocí vztahu s=v*t. 

• V našem případě s=v t. Protože cyklista vyjel ve 13 hodin tj. v jednu hodinu 

odpoledne (bude se to lépe zobrazovat než 13) rychlostí 12 km/h, změní se funkce na 

s=v (t-1) (ale protože máme osy označené x a y a v=12, tak c: y= 12 (x-1)). 

• Funkci c zadáme na dolní liště Vstup: c: y= 12 (x-1). ZK1 

3. Zobrazíme graf funkce a pro pohyb osobního automobilu: 

• Protože automobil vyjede v 14:10 (2h 10min) tj. v čase 13/6 h rychlostí 68 km/h, 

změní se vztah pro výpočet dráhy na s=68*(t-(13/6)), tedy v našem případě 

a: y=68 (x-13/6).  

• Funkci a zadáme na dolní liště Vstup: a: y=68 (x-13/6). ZK2 

4. Zobrazíme graf funkce n pro pohyb nákladního automobilu: 

• Protože nákladní automobil vyjede ve 14:20 (2h 20min) tj. v čase 7/3 h rychlostí 

45km/h, změní se vztah pro výpočet dráhy na s=v*(t-(7/3)), ale protože jede 

z Moravína, tedy přibližuje se k Chlebanům z druhé strany, musíme rychlost uvažovat 

s opačným znaménkem a přičíst vzdálenost Moravína a Chleban. 

• Vzdálenost Moravína a Chleban neznáme, přičteme tedy konstantu s, kterou budeme 

měnit pomocí posuvníku tak, aby byly splněny podmínky úlohy. 

• Vytvoříme posuvník s. Vybereme ikonu  na nástrojové liště a kliknutím na 

Nákresnu umístíme posuvník a zvolíme název s a interval (zde od 0 do 50). ZK3 

•  Funkci n zadáme na dolní liště Vstup: n: y=-45 (x-7/3)+s. ZK4 

5. Sestrojíme bod, kdy se setká osobní automobil s cyklistou: 



• Sestrojíme průsečík A funkcí a a c. (Průsečík zadáváme pomocí ikony  na 

nástrojové liště, kliknutím na pravý dolní roh této ikony rozbalíme nabídku pro práci 

s bodem a vybereme Průsečík  a klikneme do předpokládaného průsečíku na 

nákresně (nebo klikneme postupně na graf funkce a a pak na graf funkce c). Na 

nákresně se objeví průsečík A). ZK5 

6. Hledáme umístění funkce n tak, aby se nákladní automobil setkal s ostatními vozidly: 

• Posunujeme posuvníkem s tak, aby funkce n procházela průsečíkem A. 

• Je také možné sestrojit průsečík B funkcí a a n (stejně jako v bodě 5) a hledat, kdy 

body A a B splynou. ZK5 

7. Vyznačíme na ose y města Svojšín a Chlebany a Moravín. 

• Body zadáváme pomocí ikony  na nástrojové liště a umístěním bodu na nákresnu 

(nebo na dolní liště Vstup: Svojšín=(0,0), Chlebany=(0,14)). ZK6-7 

• Bod reprezentující město Moravín bude průsečíkem osy y a funkce n (podobně jako 

v bodě 5). ZK8 

8. Nyní je možné odpovědět (alespoň přibližně) na otázky, přesné odpovědi je vhodné doplnit 

výpočtem: 

• Kdy došlo k setkání?  

• V jaké vzdálenosti od Chleban to bylo?  

• Jaká je vzdálenost mezi Svojšínem a Moravínem? 

9. Odpovědi na otázky je možné zobrazit na nákresně  

• Pomocí nástroje Text (druhá ikona zprava , vybereme Text ) 

• Kliknutím na Nákresnu se otevře zadávací okno. 

• Do otevřeného okna Úpravy napíšeme statický text (nebude se měnit) Čas setkání:, 

Pak klikneme na Objekty, vybereme (Prázdné pole) a do okénka zadáme dynamický 

text (bude se měnit podle při změně souřadnic bodu) x(A). Za okénko ještě přidáme 

statický text h. 

• Potvrdíme volbu OK. ZK9 

• Podobně zadáme vzdálenost místa setkání od Chleban (do otevřeného okna Úpravy 

napíšeme statický text vzdálenost místa setkání od Chleban:, 

Pak klikneme na Objekty, vybereme (Prázdné pole) a do okénka zadáme dynamický 

text y(A)-y(Chlebany). Za okénko ještě přidáme statický text km. ZK10 

• Podobně zadáme vzdálenost meyi Svojšínem a Moravínem (do otevřeného okna 

Úpravy napíšeme statický text vzdálenost mezi Svojšínem a Moravínem:, 

Pak klikneme na Objekty, vybereme (Prázdné pole) a do okénka zadáme dynamický 

text y(Moravín)-y(Svojšín). Za okénko ještě přidáme statický text km. ZK11 

 

 

 

 


