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Dạng 2: Chóp có mặt bên vuông góc với ñáy 
+ Cho chóp S.ABC có mặt bên (SAC) vuông góc với mặt phẳng ñáy. Nếu kẻ SH vuông góc với AC (H 

thuộc AC) thì ( )SH ABC⊥  SH⇒ là chiều cao của khối chóp S.ABC 

+ Cho chóp S.ABCD có mặt bên SAB vuông góc với mặt ñáy. Nếu kẻ SH vuông góc AB (H thuộc AB) 

thì ( )SH ABCD SH⊥ ⇒ là chiều cao của khối chóp 

 Bài tập minh họa 
Bài 1. Cho hình chóp S.ABC có ñáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a, BC = 4a; mặt phẳng (SBC) 

vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SB = 2a 3  và 30oSBC
∧

= . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 

Bài 2. Cho chóp S.ABC có ñáy ABC là tam giác vuông tại A, góc ABC bằng 300, tam giác SBC ñều cạnh 

a, mặt bên (SBC) vuông góc với ñáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C ñến mặt 

phẳng (SAB). 

Bài 3. Cho hình lăng trụ ñứng ABC.A’B’C’  có ñáy ABC  là tam giác vuông tại B, AB = 2a, A’C = 3a. 
Gọi M là trung ñiểm của ñoạn thẳng A’C, I  là giao ñiểm của AM và A’C. Tính theo a thể tích khối tứ 

diện IABC. 

Bài 4. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'  có ñộ dài cạnh bên bằng 2a, ñáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, 

AC =  a 3  và hình chiếu vuông góc của ñỉnh  A'  trên mặt phẳng (ABC) là trung ñiểm của cạnh BC. Tính 

theo a thể tích khối chóp  A'.ABC. 
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Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG 
ðây là tài liệu tóm lược các kiến thức ñi kèm với bài giảng Thể tích khối chóp thuộc khóa học Luyện 

thi ñại học KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) tại website Hocmai.vn. ðể có thể nắm vững 

kiến thức phần Thể tích khối chóp, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. 
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