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Koule

Množina bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu 𝑆 vzdálenost menší nebo
𝟒
rovnu kladnému číslu 𝒓 (poloměr). Objem koule vypočteme pomocí vzorce 𝑽 = 𝟑 ∙ 𝝅 ∙ 𝒓𝟑 .

Kulová plocha

Množina bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu 𝑆 vzdálenost rovnu kladnému
číslu 𝑟 (poloměr). Můžeme říct, že kulová plocha je „obal“ koule. Povrch kulové plochy
vypočtmeme pomocí vzorce 𝑺 = 𝟒 ∙ 𝝅 ∙ 𝒓𝟐 .

Kulová úseč
Pokud protneme kouli rovinou, rozdělí nám rovina kouli na dvě části, tzv. kulové úseče.
Průsečíkem koule a roviny je kruh, jehož poloměr budeme značit 𝝆. Kulová výseč má také
svou výšku, kterou budeme značit 𝒗. Objem kulové úseče vypočteme pomocí vzorce
𝝅 ∙ 𝝆𝟐 ∙ 𝒗 𝝅 ∙ 𝒗𝟑
𝑽=
+
𝟐
𝟔

Kulový vrchlík
Pokud protneme kulovou plochu rovinou, rozdělí nám rovina kouli na dvě části, tzv. kulové
vrchlíky. Průsečíkem koule a roviny je kružnice, jejíž poloměr budeme značit opět 𝝆. Výšku
kulového vrchlíku budeme značit 𝒗. Povrch kulového vrchlíku vypočteme pomocí vzorce
𝑺 = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒓 ∙ 𝒗, kde 𝒓 je poloměr kulové plochy, ze které vrchlík vznikl.
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Úkoly:

1. V programu Cabri narýsujte kouli o poloměru 𝑟 = 4 𝑐𝑚. Vypočtěte její objem a povrch,
výsledky ověřte programem Cabri.
2. V programu Cabri narýsujte kouli o poloměru 𝑟 = 7 𝑐𝑚. Kouli protněte rovinou
vzdálenou 4 cm od jejího středu. Vyznačte kružnici, která vznikne průnikem kulové
plochy a roviny. Vyznačte poloměr této kružnice a výšky obou vzniklých kulových úsečí.

Příklady:

1. Ze dvou koulí o poloměrech 𝑟1 = 2 𝑐𝑚 a 𝑟2 = 3 𝑐𝑚 je ulita jedna koule. Určete její
poloměr a povrch. [𝑟 = 3,271 𝑐𝑚, 𝑆 = 134,458 𝑐𝑚2 ]
2. Kolikrát se zmenší objem a povrch koule, jestliže se její poloměr zmenší třikrát?
[objem 27-krát, povrch 9-krát]
3. Z koule o poloměru 𝑟 = 16 𝑐𝑚 je oddělena úseč, jejíž výška je osmina průměru koule.
Určete objem kulové úseče. [𝑉 = 737,227 𝑐𝑚3 ]
4. Kulová úseč má poloměr podstavy 𝜌 = 5 𝑐𝑚 a výšku 𝑣 = 1 𝑐𝑚. Vypočtěte poloměr
koule, jejíž částí je kulová úseč. [𝑟 = 13 𝑐𝑚]

