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VÍ DỤ HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 
 

 

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với (ABCD). Trong các đường thẳng sau, 

đường thẳng nào vuông góc với (ABCD) ? 

A. SB B. SA C. SC D. SD 

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có (ABC) và (ACD) cùng vuông góc với (BCD), gọi I là trung điểm của CD. 

Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào vuông góc với (BCD)? 

A. AB B. AC C. AD D. AI 

Câu 3: Cho hình chóp đều S.ABCD. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với đáy? 

A. (SBD) B. (SAB) C. (SCD) D. (SBC) 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có ( ) ( )SAB ABC⊥ , SA SB= . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. 

Đường thẳng nào sau đây vuông góc với (ABC) 

A. SM B. SN C. SA D. SB 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có ( ) ( )SAB ABCD⊥ , mặt bên SAB là tam giác cân tại S, gọi I là trung điểm 

của AB, O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đáy? 

A. SA B. SB C. SO D. SI 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có ( )SA ABC⊥ , M là trung điểm của BC. Trong các khẳng định sau, khẳng 

định nào sai ? 

A. ( ) ( )SAB ABC⊥  B. ( ) ( )SAC ABC⊥  C. ( ) ( )SAM ABC⊥  D. ( ) ( )SBC ABC⊥  

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Mặt phẳng nào sau đây vuông góc 

với (SBC)? 

A. (SAB) B. (SAD) C. (SCD) D. (SAC) 

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ . Trong các khẳng định sau, khẳng 

định nào sai ? 

A. ( ) ( )SCD SAB⊥  B. ( ) ( )SAD SAB⊥  C. ( ) ( )SBC SAB⊥  D. ( ) ( )ABCD SAB⊥  

Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau: 

A. Các mặt bên là hình chữ nhật B. Các mặt bên là hình bình hành 

C. Đáy là hình chữ nhật  D. Đáy là hình bình hành 

Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Trong các khẳng định sau, 

khẳng định nào sai ? 

A. ( ) ( )' ' ' 'A C CA BCC B⊥   B. ( ) ( )' ' ' 'A B BA BCC B⊥  
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C. ( ) ( )' 'ABC BCC B⊥   D. ( ) ( )' ' ' ' 'A B C BCC B⊥  

Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Trong các khẳng định sau, 

khẳng định nào đúng ? 

A. ( ) ( )' ' ' 'ACC A BDD B⊥   B. ( ) ( )' ' ' 'ABC D CDA B⊥  

C. ( ) ( )' ' ' 'ADC B BCD A⊥   D. Cả A,B,C đều đúng 

Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có ( ) ( )SAB ABC⊥ , mặt đáy và mặt bên SAB đều là tam giác đều cạnh a . Góc 

giữa SC và đáy là: 

A. 
030 .  B. 

045 .  C. 
060 .  D. 

090 . 

 


