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Úloha V.2 . . . Maratonová 2 body; průměr 1,48; řešilo 87 studentů
Pepa a Karel se rozhodli trénovat na maraton a vybrali si k to-
mu nedaleký běžecký ovál, jehož obvod činí 400 m. Postavili se
na start a ve stejnou chvíli se oba rozběhli, ovšem každý na jinou
stranu. Pepa běžel rychlostí 6 m·s−1 a Karel rychlostí 4 m·s−1.
Kolikrát za minutu se budou na běžeckém oválu potkávat? Ko-
likrát se potkají, než první z nich skutečně uběhne vzdálenost
maratonské tratě, tedy 42 km?
Za čas t uběhne Pepa dráhu sP = vPt. Za stejný čas uběhne Karel
dráhu sK = vKt. Dohromady kluci uběhnou dráhu sd = sP +sK. Potkají se vždy, když oběhnou
dohromady celý ovál, tedy vždy, když uběhnou dráhu s = 400 m. Tento „společný“ oběh jim
bude trvat dobu T :

s = vPT + vKT = (vP + vK) T ,

T = s

vP + vK
.

Před vypočítáním času T si převedeme rychlosti obou hochů tak, abychom počítali s minutami
a ne sekundami, tedy vP = 6 m·s−1 = 360 m·min−1 a vK = 4 m·s−1 = 240 m·min−1. Dosazením
hodnot v těchto jednotkách se dovíme, že kluci se potkají každých T minut. Pak frekvenci,
kolikrát za minutu se budou potkávat (označme si jako x), zjistíme převrácením1 této doby,
tedy

x = 1
T

= vP + vK

s
.

Po dosazení hodnot ze zadání dostaneme

x = 360 m·min−1 + 240 m·min−1

400 m = 1,5 min−1 .

Na oválu se Pepa a Karel budou potkávat 1,5 krát za minutu.
Rychlejší Pepa uběhne dráhu sm = 42 km za čas tP = sm/vP. S Karlem se potkává 1,5 krát

za minutu. Za čas tP se s ním potká y krát, a to

y = tPx = sm

vP
x .

Konkrétně (opět nesmíme zapomenout převést dráhu sm na metry a Pepovu rychlost na m·min−1)

y = 42 000 m
360 m·min−1 · 1,5 min−1 = 175 .

Než uběhne Pepa vzdálenost 42 km, potká Karla 175-krát.
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