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1.8. Wycieczka rowerowa Ani

Ania wyjecha a na wycieczk  rowerow . Na pierwszym prostoliniowym odcinku drogi 

wspina a si  na wzgórze w przybli eniu ze sta  pr dko ci  v1– by a to jedna szósta ca ej 

trasy. W kolejnym etapie podró y (jedna trzecia ca ej trasy) jecha a na prostym odcinku drogi 

i podziwia a pi kne krajobrazy ze sta  pr dko ci  v2. Pozosta  cz  prostoliniowej trasy 

pokona a w przybli eniu ze sta  pr dko ci  v3.  

a) Jaka jest rednia pr dko  na ca ej trasie, któr  pokona a Ania?  

b) Jaka jest rednia pr dko  Ani w przypadku, gdy jedn  szóst  czasu zu ytego na pokonanie 

ca ej trasy przejecha a z pr dko ci  v1, jedn  trzeci  czasu  z pr dko ci  v2, a pozosta y czas 

jecha a z pr dko ci  v3?  

Rozwi  to zadanie dla warto ci:  . 

Podpowied  1 a): rednia pr dko  na trasie. 

W jakim czasie Ania pokona a ka dy odcinek swojej trasy? Jaki by  czny czas, w którym 

pokona a ca  tras ? Jak w przypadku ca kowitej drogi i ca kowitego czasu okre li  redni  

pr dko , z jak  jecha a Ania?  

ROZWI ZANIE 

Kolejne odcinki drogi oznaczamy przez: s1, s2 i s3. Prawd  jest, e:  

 

rednia pr dko  to stosunek ca kowitej drogi do ca kowitego czasu, w jakim ta droga zosta a 

pokonana. Drog  na ka dym odcinku liczymy ze wzorów:  

 

Natomiast czas na ka dym odcinku drogi policzymy ze wzorów:  

 

rednia pr dko  jest zatem równa:  

 

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:  

 

Uwaga: Narysuj wykres pr dko ci w funkcji czasu (t1 = t2 = t3) oraz wykres pr dko ci 

redniej od czasu.  
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Powierzchnia pod krzyw  na obu wykresach jest równa drodze pokonanej przez Ani  

na rowerze. Z wykresu jasno wynika, e  

 

Podpowied  2 b): rednia pr dko  w drugim przypadku. 

Nale y wyrazi  ca kowit  drog  przebyt  przez Ani . redni  pr dko  ustalamy podobnie, 

jak w poprzedniej cz ci zadania. 

 

ROZWI ZANIE 

Niech s1, s2, s3 b d  odcinkami d ugo ci trasy przebytej odpowiednio z pr dko ciami v1, v2, 

v3w czasie t1, t2, t3 oraz niech tc b dzie ca kowitym czasem trwania ruchu. 

Z tre ci zadania mamy zatem: 

 

Droga na ka dym odcinku wynosi wi c: 

 

rednia pr dko  jest obliczana w nast puj cy sposób: 

 

Podstawiaj c dane liczbowe mamy:  

 

Odpowied  

rednia pr dko  to ca kowita droga przebyta w ca kowitym czasie, w którym nast puje 

przemieszczenie si  cia a. W pierwszym przypadku jest ona inna ni  w drugim.  

 

 

 

 

 

 

 

 


