
Текстови задачи от движение за 6 клас 

101. От два града, намиращи се на разстояние 135 km, едновременно един срещу друг пътували двама велосипедисти със 

скорости 12 km/h и 15 km/h. Намерете: 

а) след колко часа са се срещнали; 

б) какъв път е изминал всеки от тях до срещата. 

 S V T 

Велосипедист 1 12х 12 х 

Велосипедист 2 15х 15 х 

12𝑥 + 15𝑥 = 135 

102. Разстоянието между градовете А и В е 228 km. От А за В пътувал фиат със средна скорост 80 km/h и в същото време 

от В за А - лада със средна скорост 72 km/h. Намерете след колко време двете леки коли са се срещнали. 

103. Разстоянието между градовете А и В е 210 km. В едно и също време от А за В тръгва лека кола и се движи със средна 

скорост 100 km/h, а от В за А – автобус със средна скорост, която е с 40 km/h по-ниска от тази на колата. Намерете 

след колко време двете превозни средства ще са на разстояние 10 km едно от друго, ако е известно, че те не са се 

срещнали. 

104. Разстоянието между градовете А и В е 352 km. От А за В в 8 часа тръгва лека кола и се движи със скорост 80 km/h, а в 

същото време от В за А тръгва джип, скоростта на който е с 16 km/h по-висока от тази на колата. Намерете в колко 

часа двете коли ще се срещнат. 

105. Разстоянието между градовете А и В е 260 km. В 8 часа от В за А тръгнал камион, който се движил със скорост 

80km/h, а в 9 часа от А за В тръгнала лека кола, чиято скорост била 100 km/h. В колко часа двете превозни средства са 

се срещнали? 

106. Разстоянието между две селища А и В е 130 km. От А за В тръгнала лека кола, която се движила със скорост 70 km/h, 

а един час по-късно от В за А потеглил камион, чиято скорост била 
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 от тази на колата. Намерете: 

а) след колко време леката кола и камионът са се срещнали; 

б) какъв път е изминало всяко от превозните средства до срещата. 

107. Разстоянието между селищата А и В е 212,50 km. От А за В пътува лека кола със скорост 80 km/h, а 1 час по-рано от В 

за А потегля камион, чиято скорост е 50 km/h. Намерете: 

а) времето на леката кола и камиона до срещата им; 

б) пътя на леката кола и камиона до срещата им. 

108. Разстоянието между градовете А и В е 300 km. В едно и също време от А и В един срещу друг тръгват камион и лека 

кола и се срещат след 2 часа. Намерете скоростите на леката кола и на камиона, ако скоростта на колата е с 30 km/h 

по-висока от тази на камиона. 

109. Разстоянието между селищата А и В е 270 km. От А и В едновременно един срещу друг тръгват лека кола и автобус и 

се срещат след 1 ч и 30 мин. Ако скоростта на колата е с 20 km/h по-висока от тази на автобуса, намерете: 

а) скоростите на леката кола и на автобуса; 

б) пътя, изминат от леката кола и от автобуса до срещата. 

110.  Разстоянието между градовете А и В е 114 km. В 7 часа сутринта велосипедист тръгнал от А към В. Два часа по-

късно от В към А по същия път тръгнал втори велосипедист, чиято скорост била с 1 km/h по-висока от тази на 

първия. Двамата се срещнали в 13 часа. Намерете: 

а) скоростите на двамата велосипедисти; 

б) пътя, който е изминал всеки един от тях. 

111.  От два града, намиращи се на разстояние 162 km, едновременно един срещу друг тръгнали двама велосипедисти и се 

срещнали след 6 часа. Ако средната скорост на единия велосипедист е с 3 km/h по-висока от тази на другия, 

намерете: 

а) скоростите на двамата велосипедисти; 

б) разстоянието, което е изминал всеки от тях до срещата. 

112.  Двама велосипедисти тръгнали от две селища едновременно един срещу друг. Първият се движил със скорост 

15km/h, а скоростта на втория била с 10% по-висока от тази на първия. При срещата им се оказало, че единият от тях 

е изминал 7 km повече от другия. Намерете: 

а) разстоянието между двете селища; 

б) колко време са се движили велосипедистите до срещата и колко път е изминал всеки от тях. 

113. От два града тръгнали едновременно една срещу друга две леки коли. Скоростта на втората била с 20% по-висока от 



тази на първата. При срещата им след 2 часа се оказало, че първата кола е изминала 30 km по-малко от втората. 

Намерете: 

а) скоростта на всяка от колите; 

б) разстоянието между двата града и пътя, който е изминала всяка от колите. 

114. От два града тръгнали една срещу друга две леки коли. Скоростта на втората била с 20% по-ниска от тази на първата. 

Първата кола тръгнала 30 мин по-късно от втората. Два часа след потеглянето на втората двете коли се срещнали и се 

оказало, че първата е изминала 9 km по-малко от втората. Намерете: 

а) скоростта на всяка от колите; 

б) разстоянието между двата града и пътя, който е изминала всяка от колите. 

115. В 8 часа сутринта от град А за град В тръгнал велосипедист, който се движил със скорост 12 km/h. Един час по-късно 

от В за А по същия път тръгнал велосипедист, чиято скорост била с 25% по-висока от тази на потеглилия от град А. 

До срещата първият велосипедист почивал 15 мин, а вторият - 20 мин. Ако първият велосипедист е изминал 5 km 

повече от втория, намерете: 

а) разстоянието от А до В\ 

б) времето на всеки от велосипедистите от тръгването им до срещата. 

116. От една гара тръгнали едновременно в противоположни посоки два влака, които се движили със скорости 80 km/h и 

70 km/h. След колко време пътят, изминат общо от двата влака, ще бъде 180 km? 

117. Турист изминал разстоянието от една хижа до друга и обратно за 9 часа. На отиване той се движил със скорост 5 

km/h, а на връшане - с 4 km/h. Намерете: 

а) колко километра е разстоянието между двете хижи; 

б) колко време е вървял туристът на отиване и колко - на връщане. 

118. Моторист изминал разстоянието между две селища А и В за 1 h 30 min. Ако знаете, че скоростта, с която е 

пропътувано това разстояние, е равна на тази, с която мотористът изминава с 30 km по-късо разстояние за 1 час, 

намерете: 

а) разстоянието между селищата А и В; 

б) скоростта на моториста. 

119. Моторист изминал разстоянието от селище А до селище В за 2 часа. Намерете това разстояние в километри, ако 

знаете, че скоростта, с която е пропътувано то, е равна на тази, с която мотористът изминава 40 km по-дълго 

разстояние за 3 часа. 

120. От хижа А тръгнал турист, който се движил със скорост 2,5 km/h. Един час по-късно по същия път след него тръгнал 

друг турист, който вървял със скорост 4 km/h. Намерете колко часа след тръгването си вторият турист е настигнал 

първия. 

𝑉по течението = 𝑉спок.вода + 𝑉течението 

𝑉срещу  течението = 𝑉спок.вода − 𝑉течението  

121. Параход изминава разстоянието между две пристанища на една река по течението за 6 часа, а срещу течението - за 

8 часа. Ако скоростта на течението на реката е 3 km/h, намерете: 

а) скоростта на парахода в спокойна вода; 

б) скоростта му по течението и срещу течението на реката; 

в) разстоянието между двете пристанища. 

 S V T 

По течението 6 (х + 3) х + 3 6 

Срещу течението 8 (х –  3) х – 3 8 

122. Параход изминава разстоянието между две пристанища на една река по течението за 3 часа, а срещу течението - за 4 

часа. Ако скоростта на парахода в спокойна вода е 21 km/h, намерете: 

а) скоростта на течението на реката; 

б) скоростта на парахода по течението и срещу течението на реката; 

в) разстоянието между двете пристанища. 

123. Параход изминава разстоянието между две пристанища на една река по течението за 2 часа по-малко, отколкото 

срещу течението. Ако скоростта му в спокойна вода е 21 km/h, а скоростта на течението на реката е 3 km/h, намерете: 

а) времето, за което параходът изминава разстоянието между двете пристанища, когато се движи по течението на 

реката; 

б) разстоянието между двете пристанища. 

124. Лодкар, гребейки по течението на една река, изминава за 3 часа такова разстояние, каквото може да измине за 3 часа 

и 40 минути, гребейки срещу течението на реката. Ако скоростта на лодката в спокойна вода е 5 km/h, намерете: 

а) скоростта на течението на реката; 

б) разстоянието, което лодкарят изминава по течението на реката за 3 часа. 



Отговори: 

 


