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Phần 1: Quan hệ vuông góc 
Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với 

mp (ABCD) và SA = a; M là trung điểm cạnh SD. 

a) Mặt phẳng (α) đi qua OM và vuông góc với mặt phẳng (ABCD) cắt hình chóp SABCD theo thiết 

diện là hình gì? Tính diện tích thiết diện theo a. 

b) Gọi H là trung điểm của CM; I là điểm thay đổi trên SD. Chứng minh OH ⊥ (SCD); và hình chiếu 

của O trên CI thuộc đường tròn cố định. 
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA = SB = SC = a. Chứng minh rằng: 

SB vuông góc SD. 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc mặt phẳng (ABCD). Gọi H, K 

lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SD. 
a. CMR: SC vuông góc mặt phẳng (AHK). 

b. Gọi I là giao điểm của SC với mặt phẳng (AHK). CMR: HK vuông góc AI. 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, SB = SD. 

a. Chứng minh rằng: ( )SO ABCD⊥  

b. I, K lần lượt là trung điểm của BA và BC. Chứng minh rằng IK vuông góc SD. 

c. Gọi (P) là mặt phẳng song song với SO chứa IK. Chứng minh BD vuông góc với mặt phẳng (P). 

Bài 5. Cho lặng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’, đáy ABC có AB = AD = a và góc 060BAD∠ = , 
3

AA '
2

a
= . 

M, N lần lượt là trung điểm A’D’ và A’B’. Chứng minh rằng: ' ( ).AC BDMN⊥  

Bài 6. Tứ diện SABC có ( ).SA mp ABC⊥  Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. 

a. Chứng minh SC vuông góc với mp(BHK) và ( ) ( )SAC BHK⊥  

b. Chứng minh ( )HK SBC⊥  và ( ) ( ).SBC BHK⊥  

Bài 7. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung điểm của AA’. Chứng 

minh rằng BM vuông góc với B’C. 

  
Phần 2: Góc 
Bài 1: Cho chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, AC = 2, BC = 4. Cạnh bên SA = 5 vuông 

góc với đáy. Gọi D là trung điểm cạnh AB. Tính góc giữa AC và SD.  

Bài 2: Cho tứ diện ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm BC, AD. Biết AB = CD = 2a, MN = 3a . 

Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và CD 
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Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, AD=DC=a, AB=2a. SA vuông góc 

với AB và AD, SA=
2 3

3

a
. Tính góc giữa 2 đường thẳng: 

a, DC và SB 

b, SD và BC 

Bài 4: Cho hình lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C  có 1, ' ( 0).AB CC m m= = >  Tìm m  biết rằng góc 

giữa hai đường thẳng 'AB  và 'BC  bằng 060 . 

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 3a , SD= 7a và SA 

⊥ (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. 

 a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông. 
 b) Tính góc hợp bởi các mặt phẳng (SCD) và (ABCD). 

Bài 6: Cho tứ diện S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc và SA = SB = SC. Gọi I, J lần lượt là trung 
điểm AB, BC. Tính góc giữa 2 mặt phẳng (SAJ) và (SCI) 

Bài 7: Cho hình vuông ABCD cạnh a, dựng 3SA a= và vuông góc với (ABCD). Tính góc giữa các mp 

sau: 

a. (SAB) và (ABC) 

b. (SBD) và (ABD) 
c. (SAB) và (SCD) 

Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Cạnh SA = a và  

SA⊥ (ABCD). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB và SD.  

 a) Chứng minh BC ⊥  (SAB), CD ⊥  (SAD). 
 b) Chứng minh (AEF) ⊥  (SAC). 

 c) Tính tan ϕ với ϕ là góc giữa cạnh SC với (ABCD). 

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD  có SA ⊥  (ABCD), đáy ABCD là hình vuông cạnh a ; SA = a 6 . Gọi 

AH, AK lần lượt là đường cao của các tam giác SAB và SAD. 

 1) Chứng minh :  ∆ SAD ; ∆ SDC là những tam giác vuông. 

 2) Chứng minh: AK ⊥ (SDC) ; HK ⊥  (SAC) 
 3) Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC). 

Bài 10: Cho hình chóp đều S.ABCD, đáy có cạnh bằng a và có tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm 

SA;BC.Biết góc giữa MN và (ABCD) bằng 600.Tính MN, SO, góc giữa MN và mặt phẳng (SAO)  

Bài 11: Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc. Gọi I là 
trung điểm AB. CMR: SI ⊥ (ABCD) và tính góc hợp bởi SC với (ABCD) 

 

Phần 3: Khoảng cách  

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, ( ) ( )SAB ABCD⊥ , SA = SB, góc giữa 

SC và (ABCD) bằng 450. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD).          

Bài 2. Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, ( )SA ACBD⊥ , góc giữa mặt bên (SBC) và 

mặt đáy (ABCD) bằng 600, G là trọng tâm tam giác SAD. Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC). 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, 2AB a= , I là trung điểm của 

BC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thỏa mãn I nằm giữa AH. Tính khoảng 

cách từ trung điểm K của SB tới mặt phẳng (SAH). 
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Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, I là trung điểm của BC, D là điểm  đối 

xứng với A qua I, ( )SD ABC⊥ , K là hình chiếu vuông góc của I trên SA, 
2

a
IK = . Tính khoảng cách từ 

D đến mặt phẳng (SBC). 

Bài 5. Cho chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, tam giác SCD vuông cân 

tại S. H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD). Tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng 
(SCD).          

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, ( )SA ABCD⊥ , 

2 , 2 ; .SA a AB a AD DC a= = = =  Gọi M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng 

(SBC). 

Bài 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA = AB = a, AC = 2a và SA vuông 
góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho BM = 2MA. Tính khoảng cách từ B đến 

mặt phẳng (SCM). 

Bài 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, tam giác SAC cân tại S, góc SBC bằng 600, 
mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).        

Bài 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác 

SAC tới (SCD) là 
3

6

a
. Tính khoảng cách từ tâm O của đáy tới (SCD). 

Bài 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a, tâm I và cạnh bên SA 

vuông góc với mặt đáy (ABCD). Mặt bên (SBC) tạo với  mặt đáy (ABCD) một góc bằng 600. Gọi G là 

trọng tâm tam giác SAC. Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC). 

 
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 
Ví dụ 1. Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông cân đỉnh B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng 

(ABC) và SA = a. 

a. Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC) . 

b. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC).  

c. Gọi I là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ điểm I đến mp(SBC); 

d. Gọi J là trung điểm của AC. Tính khoảng cách từ điểm J đến mp(SBC); 

e. G là trọng tâm tam giác ABC, tính khoảng cách từ điểm G đến mp(SBC).                                                                                                                   

Ví dụ 2. Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với 

mp(ABCD) và SA = a 3 . O là tâm hình vuông ABCD. 

a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC); 

b. Tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SBC); 

c. 1G  là trọng tâm ∆SAC. Từ 1G  kẻ đường thẳng song song với SB cắt OB tại   I. Tính khoảng cách từ 

điểm 1G  đến mp(SBC), khoảng cách từ điểm I đến mp(SBC); 

d.  J là trung điểm của SD, tính khoảng cách từ điểm J đến mp(SBC); 

e. Gọi 2G  là trọng tâm của ∆SDC. Tính khoảng cách từ điểm 2G  đến  mp(SBC).                                      

Ví dụ 3. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a, AC cắt BD tại O. 
a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(BDD’B’). 

b. Gọi  M là  trung điểm của AA’. Tính khoảng cách từ điểm M đến mp(BDD’B’) . 

c.  G là trọng tâm ∆ABA’. Tính khoảng cách từ điểm G đến mp(BDD’B’). 

d.  I là trung điểm của GB. Tính khoảng cách từ điểm I đến mp(BDD’B’). 
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e.  K là trọng tâm ∆BMD. Tính khoảng cách từ K đến mp(BDD’B’). Suy ra khoảng cách từ điểm J đến 

mp(BDD’B’) với J là trung điểm của KO. 

                                                    

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mp(ABC), lấy điểm S sao 

cho 3aSA = , K là trung điểm của BC. 

a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC); 

b. Gọi M là điểm đối xứng với A qua C. Tính khoảng cách từ điểm M đến mp(SBC);  

c. Gọi G là trọng tâm ∆SCM. Tính khoảng cách từ điểm G đến mp(SBC); 

d. I là trung điểm của GK. Tính khoảng cách từ điểm I đến mp(SBC). 

Ví dụ 5. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M là trung điểm của  

cạnh BC. O là tâm hình vuông ABCD. 

a. Tính khoảng cách từ điểm M đến mp (ACC’A’);  

b. N là trung điểm của DC. Tính khoảng cách từ điểm N đến mp(ACC’A’); 

c. Từ N kẻ đường thẳng song song với CC’ cắt D’C’ tại N’. Tính khoảng cách từ điểm N’ đến 

mp(ACC’A’); 

d. 1G  là trọng tâm ∆AC’D’. Tính khoảng cách từ điểm 1G  đến mp(ACC’A’); 

e. 2G  là trọng tâm ∆A 1G C. Tính khoảng cách từ điểm 2G  đến mp(ACC’A’).          

Ví dụ 6. Cho hình chóp SABCD. ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và 

(SAB) vuông góc với mp(ABCD). Gọi I là trung điểm của  cạnh AB, E là trung điểm của cạnh BC. 

  a. Chứng minh mp(SIC) ⊥ mp(SED); 

  b. Tính khoảng cách từ điểm I đến mp(SED); 

  c. Tính khoảng cách từ điểm C đến mp(SED); 

  d. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SED); 

 

Đề thi Đại học khối D năm 2007 đã có một bài “Cho hình chóp SABCD có đáy hình thang ABC = BAD = 

090 , BA = BC = a, AD = 2a. Cạnh  bên SA vuông góc với đáy và 2aSA = . Gọi H là hình chiếu vuông 

góc của A lên SB. Chứng minh rằng tam giác SCD vuông và tính khoảng cách từ H đến mp(SCD).”     

 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 

Ví dụ 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = SB = SC = SD = 2a . Tính 

khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AD và SC. 

b. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau AD và SB; 

c. Từ B kẻ đường thẳng song song với SC cắt CH tại K, tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 

AD và SK. 

Ví dụ 2.  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mp(ABCD), SA 

= a 3 . E là điểm đối xứng của B qua A, tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau  

a. AC và SD 

b. AC và SE 

Ví dụ 3 (ĐỀ THI ĐH-CĐ KHỐI B NĂM 2007).“Cho chóp tứ giác đều SABCD có đáy hình vuông cạnh a. 

Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. 

Chứng minh MN vuông góc với BD; tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN và AC.” 
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Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang nội tiếp trong đường tròn đường kính AD, 

AD//BC, AD=2a, AB=BC=CD=a, SA⊥ (ABCD), d(A,(SCD)) = a 2 , I là trung điểm AD. Tính khoảng 

cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BI và SC.     

Bài 2. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc, OA=a, OB=2a, OC=3a. M là trung điểm 

OB. Tính d(AM, OC). 

Bài 3. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AC = a, BC=2a, 0120ACB∠ = , góc giữa đường thẳng A’C 

và (ABB’A’) bằng 300. M là trung điểm của BB’. Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AM và CC’. 

Bài 4. Cho lăng trụ tam giác ABCA1B1C1 có tất cả các cạnh bằng a, góc giữa cạnh bên AA1 và mặt đáy 

bằng 300. Hình chiếu H của A trên (A1B1C1) thuộc B1C1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và 

B1C1. 

Bài 5. Chóp SABC đáy ABC là tam giác vuông cân A, AB = a, góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng 

600. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC theo a.          

Bài 6. Cho lăng trụ đều ABCA’B’C’ (lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều) có tất cả các cạnh bằng a. Gọi 

M, N lần lượt là trung điểm của AA’, BB’. Tính d(B’M, CN).        

 
 

                           Giáo viên: Trần Viết Kính 

                                                                                                                               Nguồn    :  Hocmai.vn                 




