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Bài 5: Cho chóp S.ABCD có ñáy là hình thoi tâm O, cạnh a, góc C bằng 600, ñường cao SO = a. Tính 

khoảng cách giữa AD và SB. 

Bài 6: Cho lăng trụ ñứng ABC. A’B’C’ có ñáy ABC là tam giác ñều cạnh a; 
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cách giữa AB và CB’. 

Bài 7: Cho chóp S.ABCD có ñáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD ñều, mặt phẳng (SAD) 
vuông góc với ñáy. Tính khoảng cách giữa SA và BD. 

Bài 8 (ðHKA – 2011) Cho chóp SABC ñáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = BC = 2a, mặt phẳng 

(SAB) và (SAC) cùng vuông góc với ñáy (ABC). M là trung ñiểm của AB, mặt phẳng qua SM và song 

song với BC cắt AC tại N, ( ) 0( ), ( ) 60SBC ABC∠ = . Tính khoảng cách giữa AB và SN. 

Bài 9 (ðHKD – 2008) Cho lăng trụ ñứng ABC.A’B’C’ ñáy ABC là tam giác vuông, BA = BC = a, 

AA ' 2a= , M là trung ñiểm của BC. Tính khoảng cách giữa AM và B’C. 

Bài 10 (ðHKA-2012) Cho chóp S.ABC có ñáy ABC là tam giác ñều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S 

trên (ABC) là H biết H thuộc AB sao cho HA = 2HB, góc giữa ñường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 
600. Tính khoảng cách giữa hai ñường thẳng SA và BC. 
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