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Bài 1: Cho hình chóp ��u S.ABC có c�nh �áy b�ng a, c�nh bên t�o v�i �áy m�t góc 30
o
. 

 a) Tính th� tích kh�i chóp S.ABC 

 b) Tính di	n tích xung quanh c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón ngo�i ti�p hình chóp 

 c) Tính di	n tích xung quanh c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón n�i ti�p hình chóp 

Bài 2: Cho kh�i nón tròn xoay có ��ng cao h = 20cm, bán kính dáy r = 25cm. 

 a) Tính di	n tích xung quanh c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón �ó 

 b) M�t m�t ph�ng (P) �i qua ��nh c
a kh�i nón và có kho�ng cách t�i tâm O c
a �áy là 

12cm. Hãy xác ��nh thi�t di	n c
a kh�i nón c�t b�i (P) và tình di	n tích thi�t di	n. 

Bài 3: Cho hình nón tròn xoay có ��ng cao h = a 3 , bán kính �áy r = a 2 . 

 a) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón 

 b) M�t thi�t di	n qua ��nh c
a hình nón và t�o v�i �áy m�t góc 60
o
. Tính di	n tích thi�t di	n 

Bài 4: C�t m�t hình nón b�ng m�t m�t ph�ng qua tr�c c
a nó ta ���c m�t thi�t di	n là tam giác ��u 

c�nh b�ng 2a. Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón. 

Bài 5: C�t m�t hình nón ��nh S b�ng m�t m�t ph�ng qua tr�c c
a nó ta ���c thi�t di	n là m�t tam 

giác vuông cân có c�nh huy�n b�ng a 2 . 

 a) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón 

 b) �o�n MN là dây cung c
a ��ng tròn �áy sao cho (SMN) t�o v�i m�t �áy m�t góc 60
o
. 

Tính di	n tích tam giác SMN 

Bài 6: Cho hình nón ��nh S, ��ng cao SO. G�i A, B là hai �i�m trên ��ng tròn �áy sao cho 

kho�ng cách t� O ��n AB b�ng a và � �30 , 60o o
SAO SAB= = . Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón 

và th� tích c
a kh�i nón. 

Bài 7: Cho hình chóp S.ABC có �áy là tam giác vuông t�i A, góc � 60o
B = . M�t hình nón n�i ti�p 

hình chóp �ã cho v�i bán kính �áy là r, góc gi�a ��ng sinh và �áy c
a hình nón là ϕ . 

 a) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón 

 b) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình chóp và th� tích c
a kh�i chóp S.ABC 

Bài 8: Cho t� di	n ABCD có c�nh AD vuông góc v�i (ABC); BD vuông góc v�i BC. Bi�t AB = 

AD = a. 

 a) Ch�ng minh r�ng các m�t c
a t� di	n là các tam giác vuông 

 b) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình nón và th� tích c
a kh�i nón ���c t�o thành khi quay 

tam giác ABD quanh AB. 

Bài 9: Cho hình tr� có bán kính �áy r, ��ng cao h = r 3 . 

 a) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình tr� và th� tích c
a kh�i tr� 

 b) Cho hai �i�m A, B l�n l��t n�m trên hai ��ng tròn �áy sao cho góc gi�a AB và tr�c c
a 

hình tr� b�ng 30
o
. 

HÌNH C�U – HÌNH TR� - HÌNH NÓN 

 
1. Hình c�u:  

34

3
V Rπ=   24S Rπ=  

2. Hình tr�: 

dV hS=   2
xq

S rlπ=   2
tp xq d

S S S= +  

3. Hình nón: 

 
1

3
dV hS=   

xq
S rlπ=   

tp xq d
S S S= +  
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  1) Tính kho�ng cách gi�a AB và tr�c c
a hình tr� 

  2) Tính di	n tích c
a thi�t di	n qua AB và song song v�i tr�c c
a hình tr� 

  3) Tính góc gi�a hai bán kính �áy qua A và qua B 

Bài 10: M�t hình tr� có hai �áy là (O;r) và (O’;r) kho�ng cách gi�a hai �áy là OO’ = r 3 . M�t 

hình nón có ��nh là O’ và �áy là (O;r). 

a) G�i S1 là di	n tích xung quanh c
a hình tr� và S2 là di	n tích xung quanh c
a hình nón. 

Tính t� s� S1:S2. 

b) M�t xung quanh c
a hình nón chia kh�i tr� thành hai ph�n. Tính t� s� th� tích c
a hai 

ph�n �ó. 

Bài 11: M�t kh�i tr� có chi�u cao 20cm và bán kính �áy là 10cm.Ng�i ta k� hai bán kính OA và 

O’B’ l�n l��t n�m trên hai �áy sao cho chúng h�p nhau m�t góc 30
o
, C�t kh�i tr� b�i m�t m�t 

ph�ng ch�a AB’ và song song v�i tr�c c
a kh�i tr� �ó. Tính di	n tích c
a thi�t di	n. 

Bài 12: M�t kh�i tr� có bán kính �áy là r và thi�t di	n qua tr�c là m�t hình vuông. 

 a) Tính di	n tích xung quanh c
a hình tr� �ó 

 b) Tính th� tích c
a l�ng tr� t� giác ��u n�i ti�p hình tr� 

Bài 13: M�t hình tr� bán kiính 5cm và có kho�ng cách gi�a hai �áy là 7cm 

 a) Tính di	n tích toàn ph�n c
a hình tr� và th� tích c
a kh�i tr� ���c t�o nên 

 b) C�t kh�i tr� b�i m�t ph�ng song song và cách tr�c m�t kho�ng 3cm. Tính dik	n tích thi�t 

di	n ���c t�o nên 

Bài 14: Cho hình l p ph�!ng ABCD.A’B’C’D’ c�nh a. Hãy xác ��nh tâm và bán kính m�t c�u 

trong các tr�ng h�p: 

 a) Ngo�i ti�p hình l p ph�!ng 

 b) Ti�p xúc v�i 12 c�nh c
a hình l p ph�!ng 

 c) Ti�p xúc v�i 6 m�t c
a hình l p ph�!ng 

Bài 15: Cho hình chóp tam giác ��u S.ABC có c�nh �áy b�ng a, c�nh bên b�ng b. Hãy xác ��nh tâm 

và tính bán kính m�t c�u ngo�i ti�p hình chóp. 

Bài 16: Cho t� di	n SABC có SA, SB, SC �ôi m�t vuông góc và SA = a, SB = b, SC = c. Tính di	n 

tích m�t c�u và th� tích kh�i c�u ngo�i ti�p t� di	n. 

Bài 17: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a và chi�u cao b�ng h. Tính di	n tích m�t c�u và 

th� tích kh�i c�u ngo�i ti�p hình chóp. 

Bài 18: Cho t� di	n ��u ABCD c�nh a, ��ng cao AH. G�i O là trung �i�m AH. Xác ��nh tâm và 

tính bán kính m�t c�u ngo�i ti�p t� di	n OBCD 

Bài 19: Cho hình chóp S.ABCD có �áy là hình thang vuông t�i A và D; AB = BC = a, AD = 2a; 

c�nh bên SA = a vuông góc v�i �áy. G�i E là trung �i�m AD. Xác ��nh tâm và tính bán kính m�t 

c�u ngo�i ti�p t� di	n SCDE. 

Bài 20: cho m�t c�u S(O;R) và m�t �i�m A v�i OA = 2R. Qua A k� m�t ti�p tuy�n v�i (S) t�i B và 

m�t cát tuy�n v�i m�t c�u t�i C và D. Cho CD = R 3  

 a) Tính �� dài �o�n AB 

 b) Tính kho�ng cách t� O ��n CD 

Bài 21: Trong m�t ph�ng (P) cho hình vuông ABCD c�nh b�ng a. Trên ��ng th�ng Ax vuông góc 

v�i (P) l"y �i�m S tùy ý. D#ng m�t ph�ng (Q) qua A và vuông góc SC. MP(Q) c�t SB, SC, SD l�n 

l��t t�i B’, C’, D’ 

 a) Ch�ng minh A, B, C, D, B’, C’, D’ luôn thu�c m�t m�t c�u c� ��nh 

 b) Tính di	n tích m�t c�u và th� tích kh�i c�u �ó. 

Bài 22: Cho hìh c�u tâm O bán kính R. L"y m�t �i�m A trên m�t c�u và g�i (P) là m�t ph�ng qua A 

sao cho góc gi�a OA và (P) b�ng 30
o
. 

 a) Tính di	n tích thi�t di	n c
a hình c�u c�t b�i (P) 

 b) ��ng th�ng (d) qua A và vuông góc (P) c�t m�t c�u t�i B. Tính �� dài AB 

Bài 23: Cho l�ng tr� tam giác ��u Abc.A’B’C’ có c�nh �áy b�ng a và ��ng cao b�ng h. 

 a) Tính di	n tích xung quanh c
a hình tr� n�i ti�p l�ng tr� trên 

 b) G�i I là trung �i�m BC. �o�n th�ng A’I c�t hiình tr� n�i ti�p nói trên theo m�t �o�n 

th�ng. Tính �� dài �o�n th�ng �ó. 
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Bài 24: Cho hình l p ph�!ng ABCD.A’B’C’D’ c�nh a. 

 a) Tính di	n tích xung quanh c
a hình tr� ngo�i ti�p hình l p ph�!ng 

 b) Tính di	n tích xung quanh c
a m�t c�u ngo�i ti�p hình l p ph�!ng 

 c) Tình di	n tích xung quanh c
a hình nón có tr�c là AC’ và ��ng sinh là AB 

Bài 25: Cho t� di	n ��u ABCD c�nh a. Tính di	n tích xung quanh c
a hình tr� và th� tích kh�i tr� 

có m�t �áy là ��ng tròn ngo�i ti�p tam giác BCD và ��ng cao có �� dài b�ng �� dài ��ng cao 

c
a t� di	n 

Bài 26: Cho hình chóp t� giác ��u S.ABCD có t"t c� các c�nh ��u b�ng a. G�i A’, B’, C’, D’ l�n 

l��t là trung �i�m c
a các c�nh SA, SB, SC, SD. Ch�ng minh r�ng A, B, C, D, A’, B’, C’, D’ cùng 

thu�c m�t m�t c�u và tính th� tích kh�i c�u �ó. 

Bài 27: Cho hình chóp S.ABC có �áy ABC là tam giác vuông cân có c�nh huy�n AB = 2a, SA 

vuông góc v�i �áy. Tính di	n tích m�t c�u ngo�i ti�p hình chóp bi�t góc gi�a hai m�t ph�ng (SAB) 

và (ABC) b�ng 30
o
. 

Bài 28: Cho hình l p ph�!ng ABCD.A’B’C’D’ c�nh a. Tính di	n tích xung quanh c
a hình nón và 

th� tích cc
a kh�i nón có ��nh là tâm O c
a hình vuông ABCD và �áy là ��ng tròn n�i ti�p hình 

vuông A’B’C’D’. 

 

 

 


