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MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ 
* Các công thức tính diện tích tam giác 

 Diện tích tam giác ABC  

   1 1. sin
2 2 4a

abcS a h ab C pr p p a p b p c
R

         trong đó 

2
a b cp  

  

 Diện tích tam giác vuông ở A: 1 .
2

S AB AC  

 Diện tích tam giác đều cạnh a: 
2 3
4

aS   

 Diện tích hình vuông cạnh a: 2S a  
 Diện tích hình chữ nhật cạnh a, b: .S a b  

 Diện tích hình thoi: 1
2

S  (chéo dài * chéo ngắn) 

 Diện tích hình thang: 1
2

S  (đáy lớn + đáy nhỏ)* chiều cao 

 Diện tích hình bình hành: S đáy * chiều cao 
 Diện tích hình tròn: 2S R  

* Hệ thức lượng trong tam giác vuông: Cho ABC  vuông tại A, ta có: 

c
b

a
B

A

CH  
  Định lý Pitago: 2 2 2BC AB AC   
 2 .AB BH BC ; 2 .AC CH BC  
 . .AB AC BC AH  

 2 2 2

1 1 1
AH AB AC

   

 2BC AM  (trong đó AM là đường trung tuyến) 
* Thể tích khối đa diện: 
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 Thể tích khối lăng trụ:  
.V B h  

(trong đó B là diện tích đáy; h là chiều cao lăng trụ) 
 Thể tích khối hộp chữ nhật: 

. .V a b c  
(trong đó a, b, c là độ dài 3 cạnh) 

 Thể tích khối lập phương cạnh a 
3V a  

 Thể tích khối chóp: 
1 .
3

V B h  

(trong đó B là diện tích đáy; h là chiều cao khối chóp) 
 Tỉ số tứ diện: Cho khối tứ diện S.ABC và A’, B’, C’ là các điểm tùy ý lần 

lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC 

A C

B

S

A'

B'

C'

 
.

. ' ' '

. .
' ' '

S ABC

S A B C

V SA SB SC
V SA SB SC

  

 Thể tích khối chóp cụt: 

 1 ' '
3

V h B B BB    

(trong đó B, B’ là diện tích hai đáy; h là chiều cao) 
* Một số tính chất cần nhớ: 

 Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy 
 Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều 
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 Hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành 
 Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật 
 Hình lập phương là hình hộp có tất cả các mặt là hình vuông 
 Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng 

nhau 
 Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước a, b, c thì đường chéo có độ dài là 

2 2 2d a b c    
 Hình lập phương có cạnh a thì đường chéo 3d a  
 Đường chéo của hình vuông cạnh a là 2d a  

 Đường cao của tam giác đều cạnh a là 3
2

ah   

BÀI TẬP 
I. Thể tích khối chóp 
* Dạng 1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 

Thông đường ta sử dụng chiều cao khối chóp chính là cạnh bên vuông góc với đáy 
Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có SB SC BC AC a    . Hai mặt bên  ABC  và 
 SAC  cùng vuông góc với  SBC . Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
3 3
12

a  

Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với 
AC a . Biết  SA ABC  và SB hợp với đáy một góc 060  

a. Chứng minh các mặt bên là các tam giác vuông 
b. Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 6
24

a  

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết 
 SA ABC  và     0, 60SBC ABC    . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 3
8

a  

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và 
 SA ABCD ,     0, 60SCD ABCD     

a. Tính thể tích khối chóp 
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b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SCD  

ĐS: a) 
3 3
3

aV   b) 3
2

a  

Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với 
AB BC a  . Biết  SA ABC  và   0, 30SB SAB    . Tính thể tích khối chóp. 

ĐS: 
3 2
6

a  

Bài 6: Cho hình chóp S.ABC có  SA ABC  và SA h . Biết ABC  đều và 

    0, 30SBC ABC    . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 3
3

h  

Bài 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại A và  SB ABC . Biết 

SB a  và   0, 30SC SAB     và     0, 60SAC ABC    . Chứng minh rằng 
2 2 2 2SC SB AB AC   . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 3
27

a  

Bài 8: Cho tứ diện ABCD có  AD ABC , biết 4AC AD cm  ; 3AB cm ; 
5BC cm  

a. Tính thể tích ABCD 
b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) 

ĐS: a) 38V cm   b) 12
34

d   

Bài 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A với 2BC a , góc 
 0120BAC  . Biết  SA ABC  và     0, 45SBc ABC    . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3

9
a  

Bài 10: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Biết 
 ;SA ABCD SC a   và   0, 60SC ABCD    . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 3
48

a  
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Bài 11: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết rằng 
 SA ABCD ,   0, 45SC ABCD     và 3 ; 4AB a BC a  . Tính thể tích khối 

chóp 
ĐS: 320V a  
Bài 12: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc  060A  ; 

 SA ABC , biết rằng khoảng cách từ A đến SC a . Tính thể tích khối chóp 

ĐS: 
3 2
4

aV   

Bài 13: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. 
Biết ; 2AB BC a AD a   ;  SA ABCD  và     0, 60SCD ABCD    . Tính thể 

tích khối chóp 

ĐS: 
3 6
2

a  

* Dạng 2: Khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy 
Thông thường trong mặt bên vuông góc với đáy ta vẽ đường thẳng đi qua một 
đỉnh và vuông góc với đáy thì đó chính là đường cao khối chóp 
Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt bên 
(SAB) là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD) 
a. Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AB 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

ĐS: 
3 3
6

aV   

Bài 2: Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều cạnh a, BCD là tam giác 
vuông cân tại D,    ABC BCD  và   0, 60AD BCD    . Tính thể tích tứ diện 
ABCD 

ĐS: 
3 3
9

aV   

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có 
BC a ,    SAC ABC , các mặt bên còn lại tạo với đáy một góc 045  
a. Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABC 

ĐS: 
3

12
aV    
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Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC đều cạnh a, tam giác SBC cân tại S 
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC), góc   0, 30SA ABC     
a. Chứng minh chân đường cao của khối chóp là trung điểm của BC 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABC 

ĐS: 
3 3
24

a   

Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A với AB AC a   , 
biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC), mặt 
phẳng     0, 45SAC ABC     . Tính thể tích khối chóp S.ABC 

ĐS: 
3

12
a   

Bài 6: Cho hình chóp S.ABC có  090BAC  ,  030ABC   , SBC là tam giác đều 
cạnh a và    SAB ABC  . Tính thể tích khối chóp S.ABC 

ĐS: 
2 2
24

a   

Bài 8: Tứ diện ABCD có ABC và BCD là hai tam giác đều lần lượt nằm trong 
hai mặt phẳng vuông góc với nhau, biết AD a  . Tính thể tích tứ diện 

ĐS: 
3 6
36

aV    

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên (SAB) là 
tam giác đều có đường cao SH h  , nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
(ABCD) 
a. Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AB 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

ĐS: 
34

9
h   

Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật có 2 ; 4AB a BC a   
,    SAB ABCD  , hai mặt bên (SBC) và (SAD) cùng hợp với đáy (ABCD) một 
góc 030  . Tính thể tích hình chóp S.ABCD 

ĐS: 
38 3
9

a   

Bài 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi với , 2AC a BD a    
và tam giác SAD vuông cân tại S, nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
(ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD 
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ĐS: 
3 5
12

aV    

Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; 
; 2AD CD a AB a    , biết tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc 

với (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

ĐS: 
3 3
2

aV    

* Dạng 3: Khối chóp đều 
Chân đường cao của khối chóp đều thông thường là tâm của đa giác đáy 
Bài 1: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 
2a. Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ S của hình chóp là tâm của tam giác 
đều ABC. Tính thể tích khối chóp đều S.ABC 

ĐS: 
3 11
12

aV    

Bài 2: Cho khối chóp S.ABCD có tất cả các cạnh có độ dài bằng a. 
a. Chứng minh rằng S.ABCD là hình chóp đều 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

ĐS: 
3 2
6

aV    

Bài 3: Cho khối chóp tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, M là trung điểm CD 
a. Tính thể tích khối tứ diện đều ABCD 
b. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (ABC). Suy ra thể tích hình chóp 

MABC 

ĐS: a) 
3 2
12

a    b) 6
6

aMH   ; 
3 2
24

aV    

Bài 4: Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng a hợp với đáy ABC một 
góc 060  . Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
33

16
aV    

Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng a, góc ở đáy của 
mặt bên là 045   
a. Tính độ dài chiều cao SH của hình chóp S.ABC 
b. Tính thể tích hình chóp S.ABC 

ĐS: a) 
3

aSH     b) 
3

6
aV    

Bài 6: Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy a và mặt bên hợp với đáy một 
góc 060  . Tính thể tích hình chóp S.ABC 
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ĐS: 
3 3
24

a   

Bài 7: Cho hình chóp tam giác đều có đường cao h hợp với một mặt bên một 
góc 030  . Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
3 3
3

hV    

Bài 8: Cho hình chóp tam giác đều có đường cao h và mặt bên có góc ở đỉnh 
bằng 060  . Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
3 3
8

hV    

Bài 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và  060ASB    
a. Tính tổng diện tích các mặt bên của hình chóp đều 
b. Tính thể tích hình chóp 

ĐS: a) 
2 3
3

aS    b) 
3 2
6

aV    

Bài 10: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao h, góc ở đỉnh của mặt 
bên bằng 060  . Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
32

3
hV    

Bài 11: Cho hình chóp tứ giác đều có mặt bên hợp với mặt đáy một góc 045   và 
khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến mặt bên bằng a. Tính thể 
tích hình chóp 

ĐS: 
38 3
3

aV    

Bài 12: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng a hợp với đáy một góc 060  
. Tính thể tích hình chóp 

ĐS: 
3 3
12

aV    

Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Chứng minh 
rằng S.ABCD là hình chóp tứ giác đều. Tính cạnh của hình chóp này khi thể 

tích của nó bằng 
39 2
2

aV    

ĐS: 3AB a   
* Dạng 4: Khối chóp và phương pháp tỷ số thể tích 
Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, 2AC a  , 

 ,SA ABC SA a    
a. Tính thể tích khối chóp S.ABC 
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b. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, mặt phẳng    qua AG và song song với 
BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính thể tích của khối chóp S.AMN 

ĐS: a) 
3

6
a   b) 

32
27
a   

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB a  . Trên đường thẳng qua C 
và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD a  . Mặt phẳng 
qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E 
a. Tính thể tích khối tứ diện ABCD 
b. Chứng minh  CE ABD   
c. Tính thể tích khối tứ diện CDEF 

ĐS: a) 
3

6
a   c) 

3

36
a   

Bài 3: Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Một mặt phẳng    qua A, B và 
trung điểm M của SC. Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị phân chia 
bởi mặt phẳng đó 
ĐS: .

.

3
5

S ABMN

ABMN ABCD

V
V

   

Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên 
tạo với đáy góc 060  . Gọi M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và song 
song với BD, cắt SB tại E và cắt SD tại F 
a. Hãy xác định mặt phẳng (AEMF) 
b. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 
c. Tính thể tích khối chóp S.AEMF 

ĐS: b) 
3 6
6

a    c) 
3 6
18

a   

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông 
góc với đáy, 2SA a  . Gọi B’, D’ là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. 
Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’ 
a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 
b. Chứng minh  ' 'SC AB D   
c. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’ 

ĐS: a) 
3 2
3

a    c) 
32 2
9

a   

Bài 6: Cho tứ diện ABCD. Gọi B’ và D’ lần lượt là trung điểm của AB và AC. 
Tính tỉ số thể tích của khối tứ diện AB’C’D’ và khối tứ diện ABCD 
ĐS: 1

4
k    
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Bài 7: Cho tứ diện ABCD đều cạnh a. Lấy các điểm B’, C’ trên AB và AC sao 
cho 2; '

2 3
a aAB AC   . Tính thể tích tứ diện AB’C’D 

ĐS: 
3 2
36

a   

Bài 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a  , đường 
cao SA a  . Mặt phẳng qua A và vuông góc với SB tại H và cắt SC tại K. Tính 
thể tích hình chóp S.AHK 

ĐS: 
3 3
40

a   

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao SA h  . 
Gọi N là trung điểm SC. Mặt phẳng chứa AN và song song với BD lần lượt cắt 
SB, SD tại M và P. Tính thể tích khối chóp S.AMNP 

ĐS: 
2

9
a hV    

II. Thể Tích Khối Lăng Trụ 
* Dạng 1: Khối lăng trụ đứng có chiều cao hay cạnh đáy 

Dạng này thông thường thì đường cao của khối lăng trụ là một trong các cạnh 
bên 
Bài 1: Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác ABC vuông cân tại 
A có cạnh 2BC a  và biết ' 3A B a . Tính thể tích khối lăng trụ 
ĐS: 3 2a  
Bài 2: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bên bằng 4a  và đường 
chéo 5a , đáy ABCD là hình vuông. Tính thể tích khối lăng trụ này 
ĐS: 39a  
Bài 3: Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều cạnh 4a   
và biết diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ 
ĐS: 8 3V   
Bài 4: Cho hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a và có góc nhọn bằng 060 . 
Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ. Tính thể tích hình 
hộp 

ĐS: 
3 6
2

a  

Bài 5: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều biết rằng tất cả các cạnh của 
lăng trụ bằng a. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt bên của lăng trụ 
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ĐS: 
3

33 ; 3
4

aV S a   

Bài 6: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là tứ giác đều cạnh a, biết 
rằng ' 6BD a . Tính thể tích của lăng trụ 
ĐS: 32V a  
* Dạng 2: Lăng trụ đứng có góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 
Bài 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông 
cân tại B với AB BC a  , biết   0' , 60A B ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3
2

aV   

Bài 2: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông 
tại A với AC a ,  060ACB  , biết   0', ' ' 30BC AA C C    . Tính AC’ và thể 

tích lăng trụ 
ĐS: 3 6V a  
Bài 3: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 
và đường chéo BD’ của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 030 . Tính thể tích 
lăng trụ 

ĐS: 
3 6
3

aV   

Bài 4: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a 
và  060BAD  , biết   0', 30AB ABCD    . Tính thể tích của hình hộp 

ĐS: 
33

2
aV   

Bài 5: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC vuông cân tại B, biết 
'A C a  và   0' , ' ' 30A C AA B B    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 2
16

aV   

Bài 6: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC vuông tại B, biết 
'BB AB a   và   0' , 30B C ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3
2

aV   
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Bài 7: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, biết 
  0', ' ' 30AB BCC B    . Tính độ dài AB’ và thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3' 3;
2

aAB a V   

Bài 8: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC vuông tại A, biết AC a  
và  060ACB  , biết   0', ' ' 30BC AA C C    .Tính thể tích lăng trụ và diện tích 

tam giác ABC 

ĐS: 
2

3 3 36;
2

aV a S   

Bài 9: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có khoảng cách từ A đến mặt 
phẳng (A’BC) bằng a và   0', ' 30AA A BC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
332

9
aV   

Bài 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo 'A C a  và 
biết rằng   0' , 30A C ABCD     và   0' , ' ' 45A C ABB A    . Tính thể tích của 

khối hộp chữ nhật 

ĐS: 
3 2
8

aV   

Bài 11: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. 
Gọi O là tâm của ABCD và 'OA a . Tính thể tích của khối hộp khi: 
a. . ' ' ' 'ABCD A B C D  là khối lập phương 
b.   0', 60OA ABCD     

c.   0' , ' ' 30A B AA C C     

ĐS: a) 
32 6
9

a  b) 
3 3
4

a  c) 
34 3
9

a  

* Dạng 3: Lăng trụ đứng có góc giữa 2 mặt phẳng 
Bài 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông 
cân tại B với AB BC a  , biết     0' , 60A BC ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3
2

a  
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Bài 2: Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều. Mặt 
    0' , 30A BC ABC     và diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối 

lăng trụ 
ĐS: 8 3  
Bài 3: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy a và mặt phẳng 
    0' , 60BDC ABCD    . Tính thể tích khối hộp chữ nhật 

ĐS: 
3 6
2

aV   

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có ' 2AA a , mặt phẳng 
    0' , 60A BC ABCD     và   0' , 30A C ABCD    . Tính thể tích khối hộp 

chữ nhật 

ĐS: 
316 2
3

aV   

Bài 5: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 'AA a , biết 
  0' , 30A C ABCD     và     0' , 60A BC ABCD    . Tính thể tích hình hộp 

chữ nhật 

ĐS: 
32 2
3

a  

Bài 6: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông và 
cạnh bên bằng a, biết rằng mặt (ABC’D’) hợp với đáy một góc 030 . Tính thể 
tích khối lăng trụ 
ĐS: 33V a  
Bài 7: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại 
B và 2AC a , biết rằng     0' , 45A BC ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 3 2V a  
Bài 8: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A với 
AB AC a   và  0120BAC  , biết rằng     0' , 45A BC ABC    . Tính thể tích 

lăng trụ 

ĐS: 
3 3
8

aV   
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Bài 9: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại 
B và 'BB AB h  , biết     0' , 60B AC ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 2
4

h  

Bài 10: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC đều, biết cạnh bên 
'AA a . Tính thể tích lăng trụ trong các trường hợp sau đây: 

a.     0' , 60A BC ABC     

b.   0' , 45A B ABC     

c. Chiều cao kẻ từ A’ của tam giác A’BC bằng độ dài cạnh đáy của lăng trụ 

ĐS: a) 3 3a   b) 
3 3
4

a   c) 3 3a  

Bài 11: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bên ' 2AA a . Tính 
thể tích lăng trụ trong các trường hợp sau:  
a.     0' , 45ACD ABCD     

b.   0', 60BD ABCD     

c.   , 'd D ACD a  

ĐS: a) 316a   b) 312a   c) 
316

3
a  

Bài 12: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh 
a. Tính thể tích lăng trụ trong các trường hợp sau đây: 
a.     0' , 60BDC ABCD     

b. Tam giác BDC’ là tam giác đều 
c.   0', 45AC ABCD     

ĐS: a) 
3 6
2

a   b) 3a   c) 3 2a  

Bài 13: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a 
và góc nhọn  060A  . Tính thể tích lăng trụ trong các trường hợp sau đây: 
a.     0' , 60BDC ABCD     
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b.   , '
2
ad C BDC   

c.   0', 45AC ABCD     

ĐS: a) 
33 3
4

a  b) 
33 2
8

a   c) 
33

2
a  

Bài 14: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có ' 5 ; 3BD a BD a  . Tính 
thể tích khối hộp trong các trường hợp sau đây: 
a. AB a  
b.   0', ' ' 30BD AA D D     

c.     0' , 30ABD ABCD     

ĐS: a) 38 2a  b) 35 11a   c) 316a  
* Dạng 4: Khối lăng trụ xiên 
Bài 1: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều 
cạnh a, biết cạnh bên là 3a  và hợp với đáy ABC một góc 060 . Tính thể tích 
lăng trụ 

ĐS: 
33 3
8

a  

Bài 2: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều 
cạnh a. Hình chiếu của A’ xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ABC biết AA’ hợp với đáy (ABC) một góc 060  
a. Chứng minh rằng BB’C’C là hình chữ nhật 
b. Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3
4

a  

Bài 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với 
3; 7AB AD  . Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy 

những góc 045  và 060 . Tính thể tích khối hộp nếu biết cạnh bên bằng 1 
ĐS: 3 
Bài 4: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có các cạnh đáy là 13, 14, 15 và biết cạnh bên 
bằng 2a hợp với đáy ABCD một góc 045 . Tính thể tích lăng trụ 
ĐS: 3 2a  
Bài 5: Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và 
biết cạnh bên bằng 8 hợp với đáy (ABC) một góc 030 . Tính thể tích lăng trụ 
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ĐS: 336 
Bài 6: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có ; ; 'AB a AD b AA c    và 
 030BAD   và biết   0', 60AA ABC    . Tính thể tích lăng trụ 

Bài 7: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a 

và điểm A’ cách đều A, B, C biết 2 3'
3

aAA  . Tính thể tích lăng trụ 

ĐS: 
3 3
4

a  

Bài 8: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ 
có hình chiếu trên (ABC) nằm trên đường cao AH của tam giác ABC và 
    0' ' , 60BB C C ABC     

a. Chứng minh rằng BB’C’C là hình chữ nhật 
b. Tính thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’ 

ĐS: 
33 3
8

aV   

Bài 9: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều với tâm O cạnh 
b, 'CC a  hợp với đáy ABC một góc 060  và C’ có hình chiếu trên ABC trùng 
với O 
a. Chứng minh rằng AA’B’B là hình chữ nhật. Tính diện tích AA’B’B 
b. B. Tính thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’ 

ĐS: a 
2 3
2

aS   b. 
33 3
8

aV   

BÀI TẬP NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC – 
CAO ĐẲNG 

Bài 1: ( tốt nghiệp thpt phân ban – năm 2006 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông 
góc với đáy, cạnh bên SB bằng a 3 . 
1) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.  
2) Chứng minh trung điểm của cạnh SC là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
S.ABCD. 
Bài 2 : ( tốt nghiệp thpt phân ban – năm 2007 ) 
Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh B, cạnh 
bên SA vuông góc với đáy. Biết SA AB BC a   . Tính thể tích của khối chóp 
S.ABC. 
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Bài 3: ( tốt nghiệp thpt phân ban – năm 2008 – lần 1 ) 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a .Gọi I 
là trung điểm của cạnh BC.  
1) Chứng minh SA vuông góc với BC. 
2) Tính thể tích khối chóp S.ABI theo a. 
Bài 4 : ( tốt nghiệp thpt phân ban – năm 2008 – lần 2 ) 
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, đường thẳng SA 
vuông góc với mặt phẳng ABC. Biết , 3; 3AB a BC a SA a    
1) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 
2) Gọi I là trung điểm của cạnh SC, tính độ dài đoạn thẳng BI theo a. 
Bài 5: ( tốt nghiệp thpt – năm 2009 ) 
Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA 
vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết  0BAC 120 , tính thể tích của khối chóp 
S.ABC theo a. 
Bài 6 : ( đạii học khối A – năm 2009 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; 

2 ;AB AD a CD a   ; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. Gọi 
I là trung điểm của cạnh AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc 
với mặt phẳng ( ABCD ), tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 
Bài 7 : ( Đại Học Khối B – Năm 2009 ) 
Cho hình lăng trụ tam giác / / /ABC.A B C có 'BB a ; góc giữa đường thẳng BB/ và 
mặt phẳng (ABC) bằng 600 ; tam giác ABC vuông tại C và  0BAC 60 .Hình chiếu 
vuông góc của điểm B/ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác 
ABC. Tính thể tích khối tứ diện A/ABC theo a. 
Bài 8 : ( Đại Học Khối D – Năm 2009 )  
Cho hình lăng trụ đứng / / /ABC.A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại B, 

; ' 2 ' ' 3AB a AA a A C a   . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A/C/, I là giao 
điểm của AM và A/C. Tính theo a thể tích của khối tứ diện IABC và khoảng cách 
tứ điểm A đến mặt phẳng (IBC). 
Bài 9 : ( Cao Đẳng Khối A – Năm 2009 ) 
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có ; 2AB a SA a  . Gọi M, N và P lần lượt 
là trung điểm của các cạnh SA, SB và CD. Chứng minh rằng đường thẳng MN 
vuông góc với đường thẳng SP. Tính theo a thể tích khối tứ diện AMNP. 
Bài 10 : ( Đạii Học Khối A – Năm 2008 )  
Cho lăng trụ / / /ABC.A B C có độ dài cạnh bên bằng 2a, đáy ABC là tam giác vuông 
tại A, ; 3AB a AC a  và hình chiếu vuông góc của đỉnh A/ trên mặt phẳng 
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(ABC) là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A/.ABC và tính 
cosin của góc giữa hai đường thẳng AA/ , B/C/ . 
Bài 11 : ( Đại Học Khối B – Năm 2008 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, ; 3SA a SB a   
và mặt phẳng (SAB ) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của các cạnh AB, BC. Tính theo a thể tích của khối chóp S.BMDN và tính 
cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN. 
Bài 12 : ( Đại Học Khối D – Năm 2008 ) 
Cho lăng trụ đứng / / /ABC.A B C có đáy ABC là tam giác vuông, AB BC a  , cạnh 
bên ' 2AA a .Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích của khối 
lăng trụ / / /ABC.A B C và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B/C. 
Bài 13 : ( Cao Đẳng Khối A – Năm 2008 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang,   0BAD ABC 90  , 

; 2AB BC a AD a   , SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Gọi M , N lần lượt là 
trung điểm của SA , SD.Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích 
của khối chóp S.BCNM theo a. 
Bài 14 : ( Đại Học Khối A – Năm 2007 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác 
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung 
điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể 
tích của khối tứ diện CMNP. 
Bài 15 : ( Đại Học Khối B – Năm 2007 ) 
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là 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 và tính (theo a) khoảng cách giữa hai 
đường thẳng MN và AC. 
Bài 16 : ( Đại Học Khối D – Năm 2007 ) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ,   0ABC BAD 90  , 

; 2AB BC a AD a   . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và 2SA a .Gọi H là 
hình chiếu vuông góc của A trên SB. Chứng minh tam giác SCD vuông và tính 
(theo a) khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD). 
Bài 17: ( Đại Học Khối A – Năm 2006 ) 
Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O/, bán kính đáy bằng chiều cao 
và bằng a. Trên đường tròn tâm O lấy điểm A. Trên đường tròn tâm O/ lấy điểm B 
sao cho AB = 2a. Tính thể tích của khối tứ diện OO/AB. 
Bài 18: (Đại Học Khối B – Năm 2006 ) 
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Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với 
, 2,AB a AD a SA a    và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N 

lần lượt là trung điểm của AD và SC. I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh 
rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SMB). Tính thể tích của khối tứ 
diện ANIB. 
Bài 19 : ( Đại Học Khối D – Năm 2006 ) 
Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA = 2a và 
SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc 
của A trên các đường thẳng SB và SC.Tính thể tích khối chóp A.BCNM. 
Bài 20: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi DH là đường cao của tứ diện ABCD 
và O là trung điểm của DH 

a. Tính thể tích tứ diện ABCD 
b. Chứng minh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau 

ĐS: 
3 2
12

aV   

Bài 21: (Dự bị - Khối D - 2006) 
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy là a, SH là đường cao và 
khoảng cách từ trung điểm I của SH đến mặt phẳng (SBC) là b. Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD theo a và b 

ĐS: 
3

. 2 2

2
; 4

3 16
S ABCD

a bV a b
a b

 


 

Bài 22: Cho hình chóp S.ABCD có SA x , tất cả các cạnh còn lại bằng a. Chứng 

minh  BD SAC  và tìm x  để thể tích khối chóp S.ABCD bằng 
3 2
6

a  

ĐS: 2x a x a    
Bài 23 (Cao đẳng – Khối A, B, D - 2010) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) 
vuông góc với đáy, SA SB , góc giữa SC và đáy bằng 045 . Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD theo a 

ĐS: 
3 5
6

aV   

Bài 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
   SAB ABCD  và SCD  đều cạnh a, góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và 
(ABCD) bằng  . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a và  . Tìm   để thể 
tích đó lớn nhất 
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ĐS: 045   
Bài 25: (Khối B - 2008) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, , 3SA a SB a    
và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, 
BC. Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDN và cosin của góc giữa hai đường 
thẳng SM, DN 

ĐS: 
3

3
aV  ;   1cos ,

5
SM DN   

Bài 26: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Qua trung điểm I của cạnh AB dựng 
đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên d lấy điểm S mà 

3
2

aSI   . Tính khoảnh cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAD) 

ĐS:    3,
2

ad C SAD   

Bài 27: (Dự bị - Khối A - 2007) Cho hình chóp S.ABC có ABC, SBC là các tam 
giác đều cạnh a, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là 060   

a. Tính thể tích khối chóp S.ABC 
b. Tính   ,d B SAC   

ĐS: a) 
3 3
16

aV   b)    3,
13
ad B SAC   

Bài 28: (Khối B - 2004) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy là a, góc 
giữa cạnh bên và đáy là    0 00 90   . Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng 
(SAB) và (ABCD) theo   và thể tích hình chóp S.ABCD theo a và    

ĐS: 
3

.
tan

3 2S ABCD
aV 

  

Bài 29 (Dự bị - Khối B – 2003) 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a, mặt bên tạo với đáy một góc 
   0 00 90   . Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến 
mặt phẳng (SBC) 

ĐS: 
3 tan
24

aV 
     3, sin

2
ad A SBC   
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Bài 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB a  , SA 
vuông góc với đáy, SC tạo với mặt đáy góc 045   và tạo với (SAB) góc 030 . Tính 
thể tích khối chóp S.ABCD 

ĐS: 
3 2
3

aV   

Bài 31: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có   , 2d A SBC a . Gọi   là góc 
giữa mặt bên và mặt đáy. Tìm   để thể tích khối chóp S.ABCD nhỏ nhất 
ĐS: arctan 2   
Bài 32 (Dự bị - Khối A - 2002) 
Cho tứ diện ABCD có , ,AB a AC b AD c    và ba góc ở A đều bằng 060 . Tính 
thể tích tứ diện ABCD 

ĐS: 2
12ABCD

abcV   

Bài 33: (Khối D - 2006) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 
a và  2 ,SA a SA ABC   . Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lêm 
các đường thẳng SB, SC. Tính thể tích khối chóp A.BCNM 

ĐS: 
3

.
9

50 3A BCNM
aV   

Bài 34: Cho tứ diện ABCD có các canjh AB, BC,CD đôi một vuông góc với nhau 
và AB BC CD a    . Gọi C’, D’ tương ứng là hình chiếu vuông góc của B trên 
AC, AD. Tính thể tích tứ diện ABC’D’ 

ĐS: 
3

' ' 36ABC D
aV   

Bài 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 2SA a  và 
SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi B’, D’ tương ứng là hình chiếu vuông 
góc của A trên SB, SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC ở C’. Tính thể tích hình chóp 
S.AB’C’D’ 

ĐS: 
3

. ' ' '
16

45S AB C D
aV   

Bài 36: (Dự bị - Khối A - 2006) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, , 2AB a AD a  , SA 
vuông góc với đáy , SB tạo với đáy góc 060 . Trên cạnh SA lấy điểm M mà 

3
3

aAM  . Mặt phẳng (BCM) cắt SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM 
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ĐS: 
3

.
10
9 3S BCNM

aV   

Bài 37: (ĐH Thủy Sản - 2001) 
Cho tứ diện SPQR có ba góc phẳng ở đỉnh S vuông và , ,SP a SQ b SR c   . Gọi 
A, B, C lần lượt là trung điểm các cạnh PQ, QR, RP 

a. Chứng minh các mặt của hình chóp S.ABC là các tam giác bằng nhau 
b. Tính thể tích tứ diện SABC 

ĐS: . 24S ABC
abcV   

Bài 38: (Cao đẳng – Khối A, B, D - 2009) 
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài các cạnh , 2AB a SA a  . Gọi M, 
N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, CD. Chứng minh MN SP  và tính thể 
tích tứ diện AMNP theo a 

ĐS: 
3 6
48AMNP

aV   

Bài 39: (Khối A - 2010) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của AB, AD và H là giao điểm của CN với DM. Biết SH vuông góc 
với đáy và 3SH a . Tính thể tích khối chóp S.CDNM và khoảng cách giữa hai 
đường thẳng DM, SC theo a 

ĐS: 
3

.
5 3

24S CDNM
aV      2 3,

19
ad DM SC   

Bài 40: (Khối B - 2010) 
Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB a , góc giữa hai mặt phẳng 
(A’BC) và (ABC) là 060 . Gọi G là trọng tâm của tam giác A’BC. Tính thể tích 
khối lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC 

ĐS: 
3

. ' ' '
3 3

8ABC A B C
aV   7

12
aR   

Bài 41 (Dự bị - Khối D - 2007) 
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, 

, ' 2AB AC a AA a   . Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AA’ và BC’. Chứng 
minh PQ là đường vuông góc chung của AA’ và BC’. Tính thể tích hình chóp 
PA’BC’ 

ĐS: 
3

' '
2

12PA BC
aV   
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Bài 42: (Dự bị - Khối D - 2007) 
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung 
điểm của AA’. Chứng minh 'MB B C  và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
BM, B’C 

ĐS:   30, '
10

ad BM B C   

Bài 43: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có ABC  vuông cân với cạnh 
huyền 2AB a , mặt phẳng (A’AB) vuông góc với đáy, ' 3AA  , góc 'A AB  
nhọn và góc giữa mặt phẳng (A’AC) với đáy bằng 060 . Tính thể tích của khối lăng 
trụ 

ĐS: . ' ' '
3

2 5ABC A B CV   

Bài 44: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều, AB a , 

độ dài đoạn vuông góc chung giữa AA’ và BC là 3
4

a . Tính thể tích khối chóp 

A’.BB’C’C 

ĐS: 
3

'. ' '
3

18A BB C C
aV   

Bài 45: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có , , 'AB a AD b AA c    và ba góc ở A 
đều bằng 060 . Hãy tính thể tích của khối hộp ABCD.A’B’C’D’ 

ĐS: . ' ' ' ' 2ABCD A B C D
abcV   

Bài 46: (Khối B - 2009) 
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có 'BB a , góc giữa đường thẳng BB’ 
và mặt phẳng (ABC) bằng 060 , tam giác ABC vuông tại C và  060BAC  . Hình 
chiếu vuông góc của điểm B’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam 
giác ABC. Tính thể tích khối tứ diện A’ABC theo a 

ĐS: 
3

'
9
208A ABC

aV   

Bài 47: (Khối A - 2008) 
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên là 2a, đáy ABC là tam giác vuông 
tại A, , 3AB a AC a   và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mặt phẳng 
(ABC) là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A’.ABC và tính 
cosin của góc giữa hai đường thẳng AA’, B’C’ 
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ĐS: 
3

'. 2A ABC
aV      1os ', ' '

4
c AA B C   

Bài 48: Cho tam giac vuông cân ABC có cạnh huyền 2AB a . Trên đường thẳng 
d qua A và vuông góc với (ABC) lấy điểm S sao cho (SBC) tạo với (ABC) góc 

060 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 
ĐS: 210S a  
Bài 49: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có SA a , góc giữa mặt bên và mặt 
đáy bằng 060  

a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD 
b. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 

ĐS: a) 
3

.
4

5 15S ABCD
aV    b) 

25
3
aS 

  

Bài 50: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC cùng tạo với (ABC) góc 060 , tam 
giác ABC cân với 3; 2AB AC a BC a    

a. Tính thể tích khối chóp S.ABC 
b. Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 

ĐS: a) 
3

.
3

2S ABC
aV    b) 6

2
aR   

* Một số bài tập khác 
Bài 1: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều tâm O và hình 
chiếu của C’ trên đáy (ABC) trùng với O. Cho khoảng cách từ O đến CC’ là a và 
số đo nhị diện cạnh CC’ là 0120  

a. Chứng minh mặt bên ABB’A’ là hình chữ nhật 
b. Tính thể tích lăng trụ 
c. Tính góc của mặt bên BCC’B’ và mặt đáy ABC 

Bài 2: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là hình thoi cạnh a. Ba 
cạnh xuất phát từ đỉnh A tạo với nhau các góc nhọn bằng nhau và bằng   

a. Chứng minh hình chiếu H của A’ trên (ABCD) nằm trên đường chéo AC 
b. Tính thể tích hình hộp 
c. Tính góc của đường chéo CA’ và mặt đáy của hình hộp 

Bài 3: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đoạn nối tâm hai mặt bên kề 

nhau là 2
2

a  

a. Tính thể tích hình lập phương 
b. Lấy điểm M trên BC. Mặt phẳng MB’D cắt A’D’ tại N. Chứng minh 

'MN C D  
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c. Tính góc của hai mặt phẳng (A’BD) với mặt phẳng (ABCD) 
Bài 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo bằng a 

a. Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AC và DC’ 
b. Gọi G là trọng tâm của tam giác A’C’D’. Mặt phẳng (GCA) cắt hình lập 

phương theo hình gì? Tính diện tích của hình này 
c. Điểm M di động trên BC. Tìm quỹ tích hình chiếu của A’ lên DM 

Bài 5: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi N là điểm giữa BC 
a. Tính góc và đoạn vuông góc chung giữa hai đường thẳng AN và BC’ 
b. Điểm M di động trên AA’. Xác định giá trị nhỏ nhất của diện tích thiết diện 

giữa mặt phẳng (MBD’) và hình lập phương 
Bài 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SH a  và góc ở đáy của 
mặt bên là   

a. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình chóp này theo a và   
b. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 
c. Điểm M di động trên SC. Tìm quỹ tích hình chiếu của S xuống mặt phẳng 

MAB 
Bài 7: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy a và góc giữa hai cạnh bên kề 
nhau là   

a. Tính thể tích hình chóp 
b. Tính diện tích xung quanh của hình nón nội tiếp hình chóp 
c. Tính diện tích của thiết diện giữa hình chóp và mặt phẳng qua AB và vuông 

góc với SC 
Bài 8: Ñaùy cuûa hình choùp laø moät tam giaùc vuoâng coù caïnh huyeàn laø a vaø moät goùc 
nhoïn 060 . Maët beân qua caïnh huyeàn vuoâng goùc vôùi ñaùy, moãi maët coøn laïi hôïp vôùi 
ñaùy goùc   
a) Tính theå tích hình choùp naøy . 
b) Moät maët phaúng qua caïnh ñaùy vaø caét caïnh beân ñoái dieän thaønh hai ñoaïn tæ leä 
vôùi 2 vaø 3 . Tìm tæ soá theå tích 
cuûa hai phaàn cuûa hình choùp do maët phaúng aáy taïo ra . 
Bài 9: Cho hình choùp SABC coù ñaùy laø tam giaùc ABC caân taïi A coù trung tuyeán 
AD = a vaø hai maët beân SAB 
vaø SAC vuoâng goùc vôùi ñaùy. Caïnh beân SB hôïp vôùi ñaùy moät goùc   vaø hôïp vôùi 
maët phaúng SAD goùc   
a) Tính theå tích hình choùp . 
b) Tính khoaûng caùch tö ø A ñeán maët (SBC). 
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Bài 10: Cho hình choùp SABC coù ñaùy laø tam giaùc ABCvuoâng taïi A vaø goùc C = 
060  , baùn kính ñö ôøng troøn noäi 

tieáp laø a. Ba maët beân cuûa hình choùp ñeàu hôïp vôùi ñaùy goùc   
a) Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh cuûa hình choùp . 
b) Tính dieän tích thieát dieän qua caïnh beân SA vaø ñö ôøng cao cuûa hình choùp . 
Bài 11: Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø hình thoi coù goùc nhoïn A =   . Hai maët 
beân (SAB) vaø (SAD) vuoâng goùc vôùi ñaùy, hai maët beân coøn laïi hôïp vôùi ñaùy goùc   
. Cho SA = a. 
a) Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh hình choùp . 
b) Tính goùc cuûa SB vaø maët phaúng (SAC). 
Bài 12: Cho hình choùp tö ù giaùc ñeàu SABCD coù caïnh ñaùy laø a. Maët phaúng qua 
AB vaø trung ñieåm M cuûa SC 
hôïp vôùi ñaùy moät goùc   
a) Tính theå tích cuûa hình choùp. 
b) Goïi I vaø J laø ñieåm giö õa cuûa AB vaø BC. Maët phaúng qua IJ vaø vuoâng goùc vôùi 
ñaùy chia hình choùp thaønh hai phaàn. Tính theå tích cuûa hai phaàn naøy . 
Bài 13: Cho hình laäp phö ông ABCD.A’B’C’D’. Goïi O laø giao ñieåm caùc ñö ôøng 
cheùo cuûa ABCD. Bieát OA’ = a. 
a) Tính theå tích hình choùp A’.ABD, tö ø ñoù suy ra khoaûng caùch tö ø ñænh A ñeán 
maët phaúng A’BD. 
b) Chö ùng minh raèng AC’ vuoâng goùc vôùi maët phaúng A’BD. 
Bài 14: Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a, cạnh 
bên AA' = 3a  . Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và A'B'. 
a. Tính thể tích khối đa diện ABA'B'C'. 
b. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (CEB'). 
Bài 15: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông 
tại A, AC = b, góc C = 060 . 
Đường chéo BC’của mặt bên BB’C’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 030  
a. Tính độ dài đoạn AC’. 
b. Tính thể tích của khối lăng trụ . 
Bài 16: Cho hình chóp S.ABC. Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông 
góc với đáy, góc  060ACB  , ; 3BC a SA a  . Gọi M là trung điểm cạnh SB. 
Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích 
khối tứ diện MABC. 
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Bài 17: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác ABC vuông tại A , góc ABC = 
060 , BC = a, SB vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA tạo với đáy (ABC) một góc 
045 . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B trên SA, SC. 

a. Tính thể tích của hình chóp S.ABC 
b. Chứng minh rằng A, B, C, E, F cùng thuộc một mặt cầu, xác định tâm và bán 
kính của mặt cầu đó. 
Bài 18: Cho tứ diện ABCD. Một mặt phẳng    song song với AD và BC cắt các 
cạnh AB, AC, CD, DB tương ứng tại các điểm M, N, P, Q. 
a. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành. 
b. Xác định vị trí của để cho diện tích của tứ giác MNPQ đạt giá trị lớn nhất. 
Bài 19: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 
và SA = SB = SD = a. 
a. Tính diện tích toàn phần và thể tích hình chóp S.ABCD theo a. 
b. Tính cosin của góc nhị diện (SAB,SAD) 
Bài 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Lấy M, N lần 

lượt trên các SB, SD sao cho: 2SM SN
BM DN

 . 

a. Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SC tại P. Tính tỷ số SP
CP

. 

b. Tính thể tích hình chóp S.AMNP theo thể tích V của hình chóp S.ABCD. 
(Tài liệu này có sự sưu tầm từ một số tư liệu khác) 

 
 
 
 


