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                         Lăng trụ xiên 
 

Bài tập 1: TK 2011 
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ ñáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Mặt bên ABB’A’ là hình thoi cạnh a. 

Mp (ABB’A’) vuông góc mp(ABC). Góc giữa hai mặt phẳng (ACC’A’) và mp(ABC) bằng α . Tính thể 
tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’. 

Bài tập 2: 
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ ñáy ABC là tam giác vuông cân tại C, CA = CB = a. Mp (AA’B’B) vuông góc 

với mp(ABC), AA’ = a 3 , góc A AB∠ '  nhọn. Góc giữa hai mp(ACC’A’) và (ABC) bằng 600. Tính thể 

tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’. 

Bài tập 3: 
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ ñáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a. BC = 2a. ABB’A’ là hình thoi. Mp 

(BCC’B’) vuông góc mp(ABC). Góc giữa hai mp(ABB’A’) và (BCC’B’) bằng α . Tính thể tích khối lăng 
trụ ABC.A’B’C’. 

Bài tập 4: TK 2011 
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ ñáy ABC là tam giác ñều cạnh a và ñiểm A’ cách ñều 3 ñiểm A, B, C. Góc 

giữa cạnh bên AA’ và mặt ñáy (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp A’B’C’CB. 

 

 

Giáo viên: Lê Bá Trần Phương 
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THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ (Phần 02) 

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG 

Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG 
ðây là tài liệu tóm lược các kiến thức ñi kèm với bài giảng Thể tích khối lăng trụ (Phần 02) 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 lăng trụ (Phần 02), Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài 

giảng này. 
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