
Nguy�n Thanh D�ng – THPT Ngô Gia T�                                              Web: http://nguyenthanhdung.wordpress.com 

1 

 

Chuyên �� 1: TH� TÍCH KH�I �A DI�M 

 

 Trong bài gi�ng này, xem nh� chúng ta �ã hi�u ���c các khái ni�m kh�i �a di�n, hình �a 

di�n. Ngoài ra, ta �ã bi�t, m	i kh�i �a di�n �
u có th� phân chia thành nhi
u kh�i t� di�n khác 

nhau, do �ó, �� tính th� tích c�a các kh�i �a di�n ta ch c�n tính ���c th� tích c�a các kh�i t� di�n. 

Tuy nhiên, �� ti�n l�i trong cách tính toán ng��i ta v�n ��a ra công th�c tính th� tích c�a các kh�i 

l�ng tr� và kh�i chóp. B�i các lý do trên nên ta giành nhi
u th�i gian xem xét bài toán tính th� tích 

kh�i chóp h�n là các kh�i khác.  

 

C�N NH� � Th� tích kh�i chóp: 
1

3
V Sh= , trong �ó, S là di�n tích �áy còn h là chi�u cao. 

� Th� tích kh�i l�ng tr�: V Sh= , trong �ó, S là di�n tích �áy còn h là chi�u cao. 

 

BÀI T	P 

 

Bài 1 Cho hình chóp tam giác S.ABCD có �áy là tam giác vuông t�i B; ( )SA ABC⊥ . Bi�t AB a=  

và SA b= . Hãy tính:Kho�ng cách t� A ��n (SBC)      �s: 
2 2

ab

a b+
 

Bài 2 Cho kh�i chóp t� giác �
u S.ABCD có c�nh �áy b�ng a, � 45o
SAC = . Tính th� tích kh�i chóp. 

�s: 
3 2

6

a
 

Bài 3 Cho kh�i chóp tam giác �
u S.ABC có �áy là tam giác �
u c�nh a, các c�nh bên t�o v�i �áy 

m�t góc 60o . Hãy tính th� tích khôí chóp.       �s: 
3 3

12

a
 

Bài 4 Cho kh�i chóp tam giác S.ABC có �áy là tam giác cân, 5 , 6Ab AC a BC a= = =  và các m�t 

bên t�o v�i �áy m�t góc 60o . Tính th� tích kh�i chóp.     �s: 36 3a  

Bài 5 Cho khôi h�p ABCD.A’B’C’D’ có th� tích V. Tính th� tích kh�i t� di�n P’MNP theo V. 

           �s: 
6

V
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Bài 6 Cho kh�i l�ng tr� ABC.A’B’C’ có �áy ABC là tam giác vuông cân �nh A. M�t bên ABB’A’ là 

hình thoi c�nh a n�m trong m�t ph�ng vuông góc v�i �áy. M�t bên ACC’A’ h�p v�i �áy m�t góc 

α . Tính th� tích kh�i l�ng tr�.       �s: 31
sin

3
a α  

Bài 7 Hình l�ng tr� ��ng ABC.A’B’C’ có �áy ABC là m�t tam giác vuông t�i A và �, 60o
AC b C= = . 

��ng th�i ���ng chéo BC’ c�a m�t bên (BB’C’C) t�o v�i m�t ph�ng (AA’C’C) m�t góc 30o .  

 a) Tính �� dài �o�n AC’        �s: 3b 

 b) Tính th� tích kh�i l�ng tr�        �s: 3 6b  

Bài 8 Cho hình chóp S.ABCD có �áy là hình ch� nh�t , 2AB a BC a= = , hai m�t bên (SAB) và 

(SAD) cùng vuông góc v�i �áy, c�nh SC h�p v�i �áy m�t góc 60o . 

 a) Xác � nh góc gi!a SC và �áy. Tính ���ng cao hình chóp  

 b) Tính di�n tích xung quanh, di�n tích toàn ph�n và th� tích kh�i chóp.  

Bài 9 Tính th� tích kh�i chóp c�t t� giác �
u ABCD.A’B’C’D’ bi�t các c�nh �áy l�n l��t là a, b và 

���ng chéo A’C c�a kh�i chóp t�o v�i �áy m�t góc 30o .  �s: 2 2)6
( )(

18
a b a ab b+ + +  

Bài 10 Cho hình chóp t� giác �
u S.ABCD có c�nh �áy b�ng a và chi
u cao SH= 2a. M là m�t �i�m 

thay �"i trên SH, ��t HM= x (a < x < 2a). Qua M d#ng mp( α ) vuông góc v�i SH, ( α ) c$t các c�nh 

SA, SB, SC, SD l�n l��t t�i các �i�m I, J, P, Q.  

 a) Tính th� tích V c�a kh�i chóp H.IJPQ     �s: 
2(2 )

12

x a x−
 

 b) � nh v  trí M �� V l�n nh%t        �s: 
38

81
Max

a
V =  

Bài 11 Cho l�ng tr� tam giác ABC.A’B’C’ có �áy là tam giác �
u c�nh a. chân ���ng cao k& t� A’ 

xu�ng �áy ABC trùng v�i trung �i�m H c�a c�nh BC. C�nh bên t�o v�i (ABC) m�t góc α . 

 a) Tính th� tích kh�i l�ng tr� theo a và α       �s: 
33 tan

8

a α
 

 b) G	i M là trung �i�m c�nh A’B’; mp(BCM) chia kh�i l�ng tr� thành hai kh�i �a di�n. Tính 

t' s� th� tích c�a hai kh�i �a di�n �ó.       �s: 7 : 5 
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Bài 12 Cho hình chóp t� giác �
u S.ABCD có �áy ABCD c�nh a, m�t bên t�o v�i �áy m�t góc 60o . 

 a) Tính th� tích kh�i chóp        �s: 
3 3

6

a
 

 b) Mp(P) �i qua c�nh AB và vuông góc v�i m�t bên (SCD) chia kh�i chóp thành hai kh�i �a 

di�n. Tính t' s� th� tích hai kh�i �a di�n �ó.       �s: 5: 3 

Bài 13*
 Tính th� tích kh�i t� di�n g�n �
u ABCD có , ,AB CD a AC BD b AD BC c= = = = = =  (T� 

di�n g	n ��u là t� di�n có các c
nh ��i b�ng nhau)      

�s: 
( )( )( )2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

3 8

a b c a c b c b a+ − + − + −
 

Bài 14*
 Cho hình chóp t� giác �
u S.ABCD . 

 a) Bi�t ,AB a SA b= =  tính th� tích kh�i chóp theo a và b   �s: 2 2 21
2(2 )

6
a b a−  

 b) Bi�t SA a=  và góc gi!a m�t bên và �áy b�ng α . Tính th� tích kh�i chóp theo a và α . 

        �s: 
( )

3 2 2

2
2

4 sin cos 1 cos

3 1 cos

a α α + α

+ α
 

Bài 15* Cho hình chóp t� giác �
u S.ABCD. 

 a) Bi�t AB a=  và góc gi!a m�t bên và m�t b�ng α . Tính th� tích kh�i chóp theo a và α . 

           �s: 
3 tan

6

a α
 

 b) Bi�t �� dài trung �o�n b�ng d, góc gi!a c�nh b�n và �áy b�ng ϕ , tính th� tích kh�i chóp 

theo a và ϕ .         �s: 
( )

3 2

2
2

4 2 tan 2 tan 1

3 2 tan 1

d ϕ ϕ +

ϕ +
 

M
T S� �� T�T NGHI�P – ��I HC 

TNPT – 2010 Cho hình chóp S.ABCD có �áy ABCD là hình vuông c
nh a, c
nh bên SA vuông góc 

v�i mt ph�ng �áy, góc gi�a mt ph�ng (SBD) và mt ph�ng �áy b�ng 60o
. Tính th� tích kh�i chóp 

S.ABCD theo a. 

TNBT - 2010 Cho hình chóp S.ABCD có �áy ABCD là hình ch� nh�t tâm O; SA = SB = SC = SD. 

Bi�t AB = 3a, BC = 4a và � 45o
SAO = .  Tính th� tích kh�i chóp S.ABCD theo a. 
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TNPT – 2009 Cho hình chóp S.ABC có mt bên SBC là tam giác ��u c
nh a, c
nh bên SA vuông 

góc v�i mt ph�ng �áy. Bi�t � 120o
BAC = . Ttính th� tích c�a kh�i chóp S.ABC theo a.  

TNBT – 2009 Cho hình chóp S.ABC có �áy ABC là tam giác vuông t
i B, AB = a và 3AC a= ; 

c
nh bên SA vuông góc (ABC) và 2SA a= . Tính th� tích c�a kh�i chóp S.ABC theo a 

TNPT 1– 2008 Cho hình chóp tam giác ��u  S.ABC có c
nh �áy b�ng a, c
nh bên b�ng 2a. G�i I 
la trung �i�m c
nh BC. 

a) Ch�ng minh SA vuông v�i BC 

b) Tính th� tích kh�i chóp S.ABI theo a 

TNPT 2- 2008 )Cho hình chóp S.ABC có �áy là tam giác  vuông t
i B, ���ng th�ng SA vuông góc  

v�i mt ph�ng (ABC ) Bi�t , 3, 3AB a BC a SA a= = = . 

a)  Tính th� tích kh�i chóp S.ABC theo a.  

b)  G�i I là trung �i�m c�a c
nh SC, tính �� dài �o
n th�ng BI theo a.   

TNPT 1- 2007 Cho hình chóp tam giác S.ABC có �áy là tam giác vuông ��nh B, c
nh bên SA vuông 

góc v�i �áy. Bi�t SA = AB = BC = a. Tính th� tích kh�i chóp. 

TNPT 2 – 2007 Cho hình chóp t� giác S.ABCD có �áy là hình vuông c
nh b�ng a, c
nh bên SA 

vuông góc v�i �áy và SA = AC. Tính th� thích kh�i chóp. 

TNPT – 2006 Cho hình chóp S.ABCD có �áy ABCD là hình vuông c
nh b�ng a, c
nh bên SA 

vuông góc v�i �áy và SB b�ng 3a . 

 a) Tính th� tích kh�i chóp 

 b) Ch�ng minh trung �i�m c
nh SC là tâm mt c�u ngo
i ti�p hình chóp S.ABCD 

�HKA – 2010 Cho hình chóp S.ABCD có �áy ABCD là hình vuông c
nh a. G�i M và N l	n l��t là 

trung �i�m c�a các c
nh AB và AD; H là giao �i�m c�a CN v�i DM. Bi�t SH vuông góc v�i mt 

ph�ng (ABCD) và 3SH a= . Tính th� tích kh�i chóp S.CDNM và tính kho�ng cách gi�a hai ���ng 

th�ng DM và SC theo a. 

�HKB – 2010 Cho hình l�ng tr� tam giác ��u ABC.A’B’C’ có AB = a, góc gi�a hai mt (A’BC) và 

(ABC) b�ng 60o
. G�i G là tr�ng tâm tam giác A’BC. Tính th� tích kh�i l�ng tr� �ã cho và tính bán 

kính mt c	u ngo
i ti�p t� di�n GABC theo a. 

�HKD – 2010 Cho hình chóp S.ABCD có �áy ABCD là hình vuông c
nh a, c
nh bên SA = a  ; 

hình chi�u vuông góc c�a ��nh S trên mt ph�ng (ABCD) là �i�m H thu�c �o
n AC,
4

AC
AH = . G�i 

CM là ���ng cao c�a tam giác SAC. Ch�ng minh M là trung �i�m c�a SA và tính th� tích kh�i t� 

di�n SMBC theo a. 


