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Семінар 16 

Куля та сфера 

1. Через середину висоти кульового сегмента проведено площину, 

паралельну його основі. Виявилося, що площі перерізу і основи 

рівні між собою. Знайдіть дугу в осьовому перерізу сегмента. 

2. Кульовий сегмент радіуса R має повну поверхню S. Знайдіть його 

висоту. 

3. Визначте повну поверхню кульового сектора, вирізаного з кулі 

радіуса R, якщо він має в осьовому перерізі кут a. 

4. Як відносяться між собою радіуси трьох сфер, перша з яких 

дотикається до граней куба, друга — до його ребер, а третя 

проходить через його вершини? 

5. Дві сфери радіусів R1 і R2, перетинаючись, утворюють лінзу. 

Обчисліть радіус кола, по якому перетинаються сфери, та площу 

поверхні лінзи, якщо відстань між центрами куль дорівнює d. 

6. На площині лежать п’ять куль. Чотири з них мають однаковий 

радіус R, а їхні центри є вершинами квадрата зі стороною 2R. П’ята 

куля дотикається до кожної з цих чотирьох. Знайдіть її радіус. 

7. Три сфери радіусом R та три сфери радіусом r дотикаються кожна 

до двох сфер радіуса R і двох сфер радіуса r. Відомо, що через 

центри всіх куль можна провести площину. Якому співвідношенню 

мають задовольняти R та r? 

8. Куля радіуса R дотикається граней двогранного кута, величина 

якого a. Знайдіть радіуси найбільшої та найменшої кулі, кожна з 

яких дотикається даної кулі та граней двогранного кута. 

9. Три кулі дотикаються між собою, а також до площини деякого 

трикутника у його вершинах. Довжини сторін трикутника 

дорівнюють a, b, c. Визначте радіуси куль. 

10. Чотири кулі радіуса R розміщені так, що кожна дотикається решти 

трьох. Знайдіть радіус сфери, що дотикається усіх чотирьох куль: а) 

зовнішнім чином; б) внутрішнім чином.  

11. Три сфери однакового радіуса r дотикаються кожна до кожної. Усі 

вони лежать всередині четвертої сфери, котра має найменший 

можливий радіус. Обчисліть радіус п’ятої сфери, яка дотикається до 

чотирьох згаданих. 


