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KHỐI ĐA DIỆN – KHỐI ĐA DIỆN LỒI – KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 

 

Câu 1: Khối tứ diện đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là : 

A. 4;6;4 B. 4;4;4 C.6;4;6 D.4;8;4 

Câu 2: Khối lập phương có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là : 

A. 8;12;6 B. 8;6;12 C. 6;8;12 D.12;8;6 

Câu 3: Khối bát diện đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là : 

A. 6;12;8 B. 12;6;8 C. 12;8;6 D. 8;6;12 

Câu 4: Khối mười hai mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là : 

A. 20;30;12 B. 20;12;30 C.30;20;12 D.12;30;20 

Câu 5: Khối hai mươi mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là : 

A. 12;30;20 B. 20;30;12 C. 30;12;20 D. 12;20;30 

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau 

B. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau 

C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh 

D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng : 

A. Lớn hơn hoặc bằng 4  B. Lớn hơn 4 

C. Lớn hơn hoặc bằng 5  D. Lớn hơn 5 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

Số cạnh của hình đa diện luôn luôn :  

A. Lớn hơn hoặc bằng 6  B. Lớn hơn 6 

C. Lớn hơn 7   D. Lớn hơn hoặc bằng 8 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi 

B. Khối hộp là khối đa diện lồi 

C. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi 

D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi 

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau 

B. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau 

C. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau 

D. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau 

Câu 11: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất  

A. Năm cạnh B. Bốn cạnh C. Ba cạnh D. Hai cạnh 

Câu 12: Cho khối chóp có đáy là n-giác. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

A. Số cạnh của khối chóp bằng n + 1 B. Số mặt của khối chóp bằng 2n 

C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n + 1 D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó 
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Câu 13: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi 

A. d song song với (P)  B. d nằm trên (P) 

C. ( )⊥d P   D. d nằm trên (P) hoặc ( )⊥d P  

Câu 14: Cho hai đường thẳng d và d  cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến d 

thành d  ? 

A. Có một B. Có hai C. Không có D. Có vô số  

Câu 15: Cho hai đường thẳng phân biệt d và dđồng phẳng. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt 

phẳng biến d thành d  ? 

A. Không có B. Có một  C. Có hai D. Có một hoặc hai 

Câu 16: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 

A. Một B. Hai  C. Ba D. Bốn 

Câu 17: Cho hai đường thẳng song song d, d  và một điểm O không nằm trên chúng. Có bao nhiêu 

phép vị tự tâm O biến d thành d  ? 

A. Có một B. Không có C. Có hai D. Có một hoặc không có 

Câu 18: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành đường thẳng d  cắt d khi và 

chỉ khi : 

A. d cắt (P)  B. d nằm trên (P) 

C. d cắt (P) nhưng không vuông góc với (P) D. d không vuông góc với (P) 

Câu 19: Khối tám mặt đều thuộc loại 

A.  3;3  B.  4;3  C.  5;3  D.  3;4  

Câu 20: Khối hai mươi mặt đều thuộc loại  

A.  3;4  B.  3;5  C.  4;3  D.  4;5  

Câu 21: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở 

thành mệnh đề đúng : 

“Số cạnh của một hình đa diện luôn …………… số mặt của hình đa diện ấy.” 

A. bằng B. nhỏ hơn C. lớn hơn D. nhỏ hơn hoặc bằng 

Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Hình lập phương là đa diện lồi 

B. Tứ diện là đa diện lồi 

C. Hình hộp là đa diện lồi 

D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một hình đa diện lồi 

Câu 23: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau : 

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt 

C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh 

Câu 24: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất : 

A. Hai mặt B. Ba mặt C. Bốn mặt D. Năm mặt 

Câu 25: Cho khối tứ diện ABCD. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. 

Bằng hai mặt phẳng (MCD) và (NAB) ta chia khối tứ diện đã cho thành bốn khối tứ diện : 

A. AMCN, AMND, AMCD, BMCN B. AMCN, AMND, BMCN, BMND 

C. AMCD, AMND, BMCN, BMND D. BMCD, BMND, AMCN, AMDN 
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