
 

Trang 1 

 

CHƢƠNG I 

KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG 
 

1. Thể tích của khối hộp chữ nhật:   

   V abc  với a, b, c là ba kích thước của khối hộp chữ 

nhật. 

2. Thể tích của khối chóp: 

   

1

3 ñaùy
V S h.

 với Sđáy là diện tích đáy, h là chiều cao 
của khối chóp 

3. Thể tích của khối lăng trụ:  

   ñaùy
V S h.

 với Sđáy là diện tích đáy, h là chiều cao 
của khối lăng trụ 

4. Một số phƣơng pháp tính thể tích khối đa diện 

 a) Tính thể tích bằng công thức 

   Tính các yếu tố cần thiết: độ dài cạnh, diện tích đáy, chiều cao. 

   Sử dụng công thức để tính thể tích. 

 b) Tính thể tích bằng cách chia nhỏ 

  Ta chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện nhỏ mà có thể dễ 
dàng tính được thể tích của chúng. Sau đó, cộng các kết quả ta được thể tích 

của khối đa diện cần tính. 

 c) Tính thể tích bằng cách bổ sung 

  Ta có thể ghép thêm vào khối đa diện một khối đa diện khác sao 

cho khối đa diện thêm vào và khối đa diện mới tạo thành có thể dễ tính được 

thể tích. 

 d) Tính thể tích bằng công thức tỉ số thể tích 

  Ta có thể vận dụng tính chất sau: 
  Cho ba tia Ox, Oy, Oz không đồng phẳng. Với bất kì các điểm 

A, A’ trên Ox; B, B' trên Oy; C, C' trên Oz, ta đều có: 

     

OABC

OA B C

V OA OB OC

V OA OB OC
' ' '

. .

' ' '
 

* Bổ sung 

  Diện tích xung quanh của hình lăng trụ (hình chóp) bằng tổng diện 

tích các mặt bên 

  Diện tích toàn phần của hình lăng trụ (hình chóp) bằng tổng diện tích 
xung quanh với diện tích các đáy. 


