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ABSTRACT 

Stereometry is an important part of the mathematics curriculum high 
school today.The stereometric problems are pretty complicated, requiring 
learners to have good and critical thinking. Solving some stereometric 
problems is relatively difficult and takes more time, but the use of 
coordinate method will make them  much simpler. In this article, we would 
like to introduce how to apply coordinates method toward the stereometric 
problems. 

TÓM TẮT 

Hình học không gian là một bộ phận quan trọng của chương trình toán 
trung học phổ thông hiện nay. Các bài toán hình học không gian khá phức 
tạp, đòi hỏi người học phải có tư duy tốt. Việc giải một số bài toán hình 
học không gian tương đối khó và tốn nhiều thời gian nhưng nếu giải theo 
phương pháp tọa độ sẽ đơn giản hơn. Trong bài viết này, chúng tôi xin 
giới thiệu cách vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học 
không gian. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hình học không gian là môn hình học khá trừu 
tượng nên đa số học sinh e ngại khi học về phần 
này. Trong các đề thi tuyển sinh Đại học – Cao 
đẳng gần đây, phần hình học không gian được ra 
dưới dạng mà học sinh có thể giải bằng hai phương 
pháp: Phương pháp hình học thuần túy và phương 
pháp tọa độ. Việc giải bài toán hình học không gian 
bằng phương pháp hình học thuần túy gặp nhiều 
khó khăn đối với học sinh vừa học xong lớp 12 vì 
đa phần các em ít nhiều đã quen giải các bài toán 
tọa độ trong không gian. 

Việc giải bài toán hình học không gian bằng 
phương pháp tọa độ có rất nhiều ưu việt, tuy nhiên 
học sinh cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vì, 
phương pháp này chưa được đề cập nhiều trong các 
sách giáo khoa, học sinh phổ thông ít được tiếp 
cận, và phương pháp này chỉ tối ưu với một lớp bài 

toán nào đó chứ không phải lúc nào nó cũng tỏ ra 
hiệu quả. 

Để các em học sinh lớp 12 có thêm phương 
pháp giải toán hình học không gian, chuẩn bị cho 
kì thi cuối cấp. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi 
chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau: 

 Dấu hiệu nhận biết và các bước giải bài toán 
hình học không gian bằng phương pháp tọa độ. 

 Đưa ra một số cách đặt hệ trục tọa độ với 
một số hình đặc biệt. 

 Trình bày một số bài tập hình học không 
gian được giải theo phương pháp tọa độ và một số 
bài tập được giải theo hai phương pháp: Phương 
pháp tổng hợp và phương pháp tọa độ. Điều này 
giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán bằng tọa 
độ và có thể trở nên linh hoạt trong việc lựa  
chọn phương pháp giải sao cho phù hợp với từng 
bài toán. 
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2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1 Một số dấu hiệu nhận biết bài toán hình 
học không gian có thể giải bằng phương pháp 
tọa độ 

 Hình đã cho có một đỉnh là tam diện vuông. 

 Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với 
đáy và đáy là các tam giác vuông, tam giác đều, 
hình vuông, hình chữ nhật,… 

 Hình lập phương, hình hộp chữ nhật. 

 Hình đã cho có một đường thẳng vuông góc 
với mặt phẳng, trong mặt phẳng đó có những đa 
giác đặc biệt: Tam giác vuông, tam giác đều, hình 
thoi,… 

 Một vài hình chưa có sẵn tam diện vuông 
nhưng có thể tạo được tam diện vuông chẳng hạn: 
Hai đường thẳng chéo nhau mà vuông góc, hoặc 
hai mặt phẳng vuông góc. 

Ngoài ra, với một số bài toán mà giả thiết 
không cho những hình quen thuộc như đã nêu ở 
trên thì ta có thể dựa vào tính chất song song, 
vuông góc của các đoạn thẳng hay đường thẳng 
trong hình vẽ để thiết lập hệ trục tọa độ. 

2.2 Các dạng toán thường gặp 

 Tính độ dài đoạn thẳng, khoảng cách từ 
điểm đến mặt phẳng, khoảng cách từ điểm đến 
đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng. 

 Tính góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai 
đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng. 

 Tính thể tích khối đa diện, diện tích thiết 
diện. 

 Chứng minh quan hệ song song, vuông góc. 

2.3 Các bước giải bài toán hình học không 
gian bằng phương pháp tọa độ 

 Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ  thích 
hợp và tìm tọa độ các điểm có liên quan đến yêu 
cầu bài toán. 

 Bước 2: Chuyển bài toán đã cho về bài toán 
hình học giải tích và giải. 

 Bước 3: Giải bài toán hình học giải tích 
trên. 

 Bước 4: Chuyển kết luận của bài toán hình 
học giải tích sang tính chất hình học tương ứng. 

2.4 Thiết lập hệ trục tọa độ 

Vấn đề quan trọng nhất trong việc giải bài toán 
hình không gian bằng phương pháp tọa độ là thiết 
lập hệ tọa độ cho phù hợp. Sau đây chúng tôi xin 
giới thiệu một số phương pháp để thiết lập hệ  
tọa độ. 

(1) Thiết lập hệ tọa độ đối với tam diện 

Với góc tam diện việc tọa độ hóa thường được 
thực hiện khá đơn giản, đặc biệt với: 

 Tam diện vuông thì hệ trục tọa độ vuông 
góc được thiết lập ngay trên tam diện đó. 

 Tam diện có một góc phẳng vuông, khi đó 
ta thiết lập một mặt của hệ trục tọa độ chứa góc 
phẳng đó. 

(2) Thiết lập hệ tọa độ cho hình chóp 

Với hình chóp, việc tọa độ hóa thường được 
thực hiện dựa trên đặc tính hình học của chúng. Ta 
có các trường hợp thường gặp sau: 

 Hình chóp đều thì hệ tọa độ được thiết lập 
dựa trên gốc  trùng với tâm của đáy và trục 	 
trùng với đường cao của hình chóp.  

 Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với 
đáy thì ta thường chọn trục  là cạnh bên vuông 
góc với đáy, gốc tọa độ trùng với chân đường 
vuông góc. 

 Trong các trường hợp khác ta dựa vào 
đường cao của hình chóp và tính chất đa giác đáy 
để chọn hệ tọa độ phù hợp. 

(3) Thiết lập hệ trục tọa độ cho hình hộp chữ 
nhật 

Với hình hộp chữ nhật thì việc thiết lập hệ tọa 
độ khá đơn giản, thường có hai cách: 

 Chọn một đỉnh làm gốc tọa độ và ba trục 
trùng với ba cạnh của hình hộp chữ nhật. 

 Chọn tâm của đáy làm gốc tọa độ và ba trục 
song song với ba cạnh của hình hộp chữ nhật. 

(4) Thiết lập hệ tọa độ cho hình lăng trụ 

 Với lăng trụ đứng thì ta chọn trục  thẳng 
đứng, gốc tọa độ là một đỉnh nào đó của đáy hoặc 
tâm của đáy hoặc điểm nằm trong mặt đáy là giao 
của hai đường thẳng vuông góc. Các trục ,  
thì dựa vào tính chất của đa giác đáy mà chọn cho 
phù hợp. 
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 Với lăng trụ xiên, ta dựa trên đường cao và 
tính chất của đáy để chọn hệ tọa độ thích hợp. 

Ngoài các trường hợp trên, trong các trường 
hợp khác ta dựa vào quan hệ song song, vuông góc 
và các tính chất của đường cao, đáy,... để thiết lập 
hệ tọa độ cho thích hợp. 

2.5 Hệ trục tọa độ  

Hệ trục tọa độ vuông góc  trong không 
gian là hệ gồm ba trục , , ′  đôi một 
vuông góc.  

 Điểm  là gốc tọa độ 

  gọi là trục hoành 

  gọi là trục tung 

  gọi là trục cao 

Trên các trục , ,  lần lượt chứa ba véctơ 
đơn vị , , . 

Các mặt phẳng , ,  đôi một 
vuông góc nhau. 

Tọa độ của véctơ: ; ; ⟺
; ; ⟺  

Tọa độ của điểm: ⟺
; ;  

Cách xác định tọa độ điểm ; ;  
trong hệ tọa độ  

 Tìm hình chiếu ′ của  trên mặt phẳng 
tọa độ 	 

 Từ ′ kẻ ′  vuông góc với trục ′  tại  

 Từ ′ kẻ ′  vuông góc với trục ′  tại  

 Từ  kẻ  vuông góc với trục ′  tại  

 

 Nếu , ,  lần lượt thuộc các tia , ,  

thì 
																
																

′
 

 Nếu , ,  lần lượt thuộc các tia 

′, ′, ′ thì 
																
																

′
 

2.6 Một số bài toán  

Bài toán 1: (SGK Hình học NC lớp 12). Cho 
hình chóp .  có đường cao , đáy là tam 
giác  vuông tại , , . Gọi  là 
trung điểm của  và  là điểm sao cho 

. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng . 

b) Tìm sự liên hệ giữa , ,  để  vuông góc 
. 

Giải 

Kẻ ∥ . Chọn hệ trục tọa độ  như 
hình vẽ sao cho ≡ , ∈ , ∈ . 

 

Ta có: 0; 0; 0 , 0; 0; , 

0; ; 0 , ; ; 0 , 0;
2
; 0  

; ; , ; ;  

1
3

⟹

3

3
2
3

⟹
3
;
3
;
2
3

 

z

y

x z'

y'
x'

K

J

I

O

M'

M
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a) Ta có: 

√4 16  

b) Ta có:  ; ; , ; ;  

⟺ . 0 ⟺
3 6

2
3

0

⟺ 2 4 0 

Vậy  khi 2 4 0. 

Bài toán 2: Cho hình lăng trụ . ′ ′ ′ có 
đáy là tam giác đều cạnh bằng , ′	 	  và 
vuông góc với . Biết rằng khoảng cách giữa 
′ ′ và ′ bằng . Chứng minh rằng 

. 

Giải 

 

Gọi  là trung điểm . Chọn hệ trục tọa độ 
 như hình vẽ sao cho ≡ , ∈ , ∈

. Ta có: 

2
; 0; ,

2
; 0; , 

2
; 0; 0 , ′ 0;

√3
2

;  

; 0; 0 , ; 0;  

′ ; √ ; , ′ ′, ′ 0; ; √   

,
, .

,

√

√   

√4 3 √3 ⟺ 4 3
3 ⟺  (đpcm). 

Bài toán 1 nếu giải theo phương pháp hình học 
thuần túy thì gặp trở ngại ở câu b. Việc tìm khoảng 
cách giữa hai đường thẳng chéo nhau của bài toán 
2 gặp nhiều khó khăn đối với một số học sinh chưa 
nắm vững phương pháp tìm khoảng cách giữa hai 
đưởng thẳng chéo nhau. Lời giải bằng phương 
pháp tọa độ cũng ngắn gọn và khá đơn giản. 

 Bài toán 3: (ĐH khối B 2007). Cho hình chóp 
tứ giác đều .  có đáy là hình vuông cạnh . 
Gọi  là điểm đối xứng của  qua trung điểm , 

 là trung điểm ,  là trung điểm . Chứng 
minh  vuông góc với  và tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng  và . 

Giải 
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Phương pháp tổng hợp Phương pháp tọa độ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta 
có: 

∥

Suy ra tứ giác  là hình bình hành 
⟹ ∥      (1) 

Mặt khác: ⟹ 				 

⟹       (2) 
Từ (1) và (2) suy ra:  (đpcm) 

∥ 						
⊂ ⟹ ∥ , ⊂  

⟹ , ,  

 
Gọi  là tâm của hình vuông  
Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ sao cho ∈
, ∈ , ∈ . Ta có: 

0; 0; 0 , √ ; 0; 0 , 0; √ ; 0   
√ ; 0; 0 , 0; √ ; 0 , 0; 0; , 0  

Gọi  là trung điểm . Ta có: 

 √ ; 0; , √ ; √ ; , 
√ ; √ ; , √ ; √ ; 0   

																													 , ) 

Gọi  là trung điểm . Ta có: 

⟹  

⟹ ,
√2
4

 

Vậy , √ . 

√ ; 0; , 0; √2; 0   

. √ . 0 0. √2 . 0 0  

⟹  

√2; 0; 0 , 0;
√2
4

;
2

 

, 0;
√2
2

; 0  

, . 0;
4

; 0  

,
, .

,

√  . 

Lời giải của bài toán bằng phương pháp tổng 
hợp ta thấy nó cũng ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng 
khi đọc đề để tìm đáp án thì rất khó phát hiện được 
tứ giác  là hình bình hành, đây là mấu chốt 
chính để tìm ra lời giải. Việc chứng minh và tính 
khoảng theo phương pháp tọa độ rất dễ dàng nếu 
việc tìm ra tọa độ các điểm chính xác, nhìn có vẽ 
dài dòng nhưng phương pháp này không đòi hỏi 
học sinh phải tư duy cao. Do đó, phương pháp tọa 
độ phù hợp với đối tượng học sinh không có kỹ 
năng giải toán hình học không gian theo phương 

pháp hình học thuần túy. 

Bài toán 4: (ĐH khối A năm 2012). Cho hình 
chóp .  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình 
chiếu vuông góc của  trên  là điểm  thuộc 
cạnh  sao cho 2 . Góc giữa đường 
thẳng  và mặt phẳng  bằng 60 . Tính thể 
tích của khối chóp .  và tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng  và  theo . 

Giải 

  

z

y

xN

M I

O

C

A D

B

SE

P

N

M I

O

CB

DA

SE
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Phương pháp tổng hợp Phương pháp tọa độ 

 

 

 là hình chiếu của  lên   
⟹ Góc giữa  và  là 60  

Gọi  là trung điểm cạnh . Ta có: √ ;

 

Xét ∆  vuông tại , ta có:  

√ √ √   

Xét ∆  vuông tại , ta có: 

 . tan 60 √ . √3
√  

Thể tích của khối chóp .  là . . ∆

. √ . √ √  (đvtt) 

Kẻ ∥ , kẻ ∥ , ∈  
Ta có: ∥  nên , ,

,  

Vì ∩  nên  ta có: 
,

,

  (*)   

Ta có: ⟹  

⟹  
Mặt khác: ∩  
Từ  kẻ 	 ∈ . Khi đó:  hay 

,  

; . sin 60 √   

Xét ∆  vuông tại , ta có: . . ⟹
. √   

(*)⟹ , , √  

Vậy , √ . 

Gọi  là trung điểm ; kẻ ∥ , ∈  
Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ sao cho 
≡ , ∈ , ∈ , ∈ . Ta có: 

0; 0; 0 ,
2
3

; 0; 0 ,
3
; 0; 0 , 

; √ ; 0 , 0; 0, 	với	 0, 

; √ ; , 0; 0; 1 . Góc giữa  

và  bằng 60  nên ta có: 

sin 60
.

.

| |
    

⟺ ⟹ √   

⟹ 0;0; √ . Ta có:  

; 0; √ , ; 0; √  

, 0; √ ; 0  

; √ ; √    

Thể tích của khối chóp .  là 

 . , . √  (đvtt) 

; √ ; 0 , ; 0; 0   

, √ ; √ ; √   

,
, .

,

√
√   

Lời giải bài toán trên cũng chứng minh được 
ưu điểm của phương pháp tọa độ. 

Bài toán 5: (Giải toán Hình học 11, NXB Giáo 
Dục). Cho hình lập phương . ′ ′ ′ ′ cạnh 

. Gọi ,  là hai điểm nằm trên hai cạnh ′ ′ và 

 sao , . Chứng minh 

 và tính khoảng cách giữa  và .  

Giải 

x
D

A
C

B

S

H

N

K

x

y

z

ED

S

B

CA

H



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục: 33 (2014): 98-105 

 104 

Phương pháp tổng hợp Phương pháp tọa độ 
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Đối với hình lập phương thì việc giải bài toán 
bằng phương pháp tọa độ có nhiều thuận lợi nhất. 
Việc chọn hệ trục tọa độ và tìm tọa độ các điểm 
cũng đơn giản. Do đó, lời giải bằng phương pháp 
này ngắn gọn hơn. Để giải được bài toán này bằng 
phương pháp tổng hợp thì đòi hỏi học sinh nắm vững 
kiến thức của hình học phẳng và hình học không gian. 

Ưu điểm của phương pháp tọa độ 

Phương pháp tọa độ giúp giải một số bài toán 
hình học không gian đơn giản hơn khi giải bằng 
phương pháp hình học thuần túy. 

Lượng kiến thức và kĩ năng để giúp học sinh có 
thể giải các bài toán hình học thông qua phương 
pháp này không nhiều chủ yếu là các kiến thức về 
tọa độ véctơ trong không gian, phương trình đường 
thẳng, mặt phẳng, mối quan hệ giữa chúng. 

Phương pháp này không quá khó nên đối với 
các em học sinh trung bình yếu việc sử dụng 
phương pháp này đơn giản hơn nhiều so với 

phương pháp tổng hợp, chủ yếu là dạy các em cách 
đặt hệ trục tọa độ sao cho phù hợp. 

Nhược điểm của phương pháp tọa độ 

Không phải tất cả các bài toán về hình học 
không gian đều có thể sử dụng phương pháp tọa độ 
để giải, chỉ với những hình đặc biệt có những cạnh 
có quan hệ vuông góc với nhau thì ta mới nên sử 
dụng phương pháp này vì nếu không việc tính tọa 
độ các điểm rất khó khăn. 

Sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải có kĩ 
năng tính toán khá tốt và phải nhớ được các công 
thức về phương trình của đường thẳng, mặt phẳng, 
các công thức về tính góc và khoảng cách. Một số 
công thức khá giống nhau nên đôi khi dễ gây nên 
sự nhầm lẫn. 

3 THỰC NGHIỆM  

3.1 Mục đích thực nghiệm  

Thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi và 
hiệu quả của phương pháp tọa độ hóa qua dạy học 
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giải bài tập hình học không gian bằng phương pháp 
tọa độ, kết hợp điều tra và phỏng vấn. 

3.2 Nội dung và phương pháp thực nghiệm  

Thực nghiệm được tiến hành tại lớp 12A, 
trường Trung học Phổ thông Hòa Bình. Lớp 12A 
gồm 40 học sinh có kết quả học tập tương đối đồng 
đều do thầy Trần Nguyễn Khái Hưng giảng dạy 
môn toán. Thầy Hưng đã có trên 7 năm kinh 
nghiệm giảng dạy môn toán lớp 12. Trước kia, khi 
dạy học giải các bài tập về tọa độ trong không gian 
thầy Hưng ít giới thiệu các bài tập hình học không 
gian có thể giải bằng phương pháp tọa độ. Do đó, 
học sinh không được rèn luyện phương pháp tọa độ 
hóa và cảm thấy e ngại trong kỳ thi tốt nghiệp và 
đại học vì cả hai kỳ thi đều có câu bài tập hình học 
không gian mà giải theo phương pháp tổng hợp thì 
các em không mấy tự tin bởi có một số bài tập 
trong thời gian ngắn không thể tìm được lời giải. 

Quá trình thực nghiệm được tiến hành trong các 
tiết giải bài tập và dạy học một số bài tập hình học 
không gian theo phương pháp tọa độ và các tiết dạy 
này được phân bố sau khi học các bài phương pháp 
tọa độ trong không gian. Trước khi thực nghiệm, 
chúng tôi cùng với thầy Hưng đã cùng nhau trao 
đổi phương pháp dạy học sinh cách chọn hệ trục 
tọa độ không gian sao cho phù hợp và dễ dàng tìm 
được tọa độ các điểm trong bài toán. 

Bên cạnh đó, chúng tôi trao đổi xin ý kiến của 
một số giáo viên, phỏng 20 học sinh đang học lớp 
12 và 9 học sinh vừa học xong lớp 12. 

Các câu hỏi phỏng vấn 

 Sau khi học xong chương 4 của chương 
trình hình học lớp 12 thì em giải các bài tập hình 
học không gian bằng phương pháp thuần túy hay 
phương pháp tọa độ? 

 Phương pháp tọa độ hóa dễ tiếp thu hay 
không? 

 Sau khi được trang bị thêm phương pháp 
tọa độ hóa thì em có an tâm hơn khi làm câu hình 
học không gian trong kì thi đại học không? 

3.3 Phân tích kết quả thực nghiệm  

Sau khi tiến hành thực nghiệm, qua kết quả bài 
kiểm tra chứng minh được rằng các em học sinh 
trung bình khá có thể tiếp thu được phương pháp 
này dễ dàng và cùng một bài tập hình học không 
gian thì số lượng học sinh giải được bằng phương 
pháp tọa độ nhiều hơn số học sinh giải bằng 
phương pháp tổng hợp. 

Qua trao đổi với một số giáo viên có nhiều năm 
kinh nghiệm dạy lớp 12 thì các giáo viên cùng 
nhận định rằng vận dụng phương pháp tọa độ để 
giải các bài tập hình học không gian có nhiều thuận 
lợi. Ý kiến của các em đang học lớp 12 thì nhận xét 
rằng phương pháp này dễ hiểu hơn phương pháp 
tổng hợp và có thể tiếp thu dễ dàng, còn các em 
vừa học xong lớp 12 thì cho rằng phương pháp tọa 
độ hóa rất hay, các em cảm thấy tự tin hơn khi 
bước vào kỳ thi Đại học.  

Muốn quá trình này đạt hiệu quả, cần phối hợp 
dạy học bằng phương pháp tọa độ để học sinh có 
nhiều cơ hội giải được các bài tập hình học không 
gian. Phương pháp này không những giúp học sinh 
ôn lại kiến thức tọa độ trong không gian của 
chương 4 trong chương trình Hình học lớp 12 mà 
nó còn là công cụ đắc lực để hỗ trợ các em trong 
các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh Đại học. 
Điều đó đã chứng tỏ ưu điểm nổi bật của phương 
pháp tọa độ. 

4 KẾT LUẬN  

Trong bài báo này chúng tôi tập trung vào việc 
đưa hệ trục tọa độ để giải các bài toán hình học 
không gian. Đây là phần quan trọng nhất để giải 
thành công một bài toán hình học không gian bằng 
phương pháp tọa độ. Các ví dụ trên đây cùng  
với kết quả thực nghiệm sư phạm ở trường phổ 
thông đã khẳng định các ưu điểm, tính khả thi và 
hiệu quả của phương pháp tọa độ hóa trong dạy 
học toán. 
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