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Câu 24. Một hình trụ có bán kính đáy 4cmr   và độ dài đường sinh 3cm.  Diện tích 
xung quanh của hình trụ đó bằng 

A.  212 cm .  B.  248 cm .  C.  224 cm .  D.  236 cm .  
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24.1. Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng a  và bán kính đáy bằng .R  Thể tích khối trụ đã 
cho bằng 

A.  2.aR   B.  22 .aR  

C.  21
.

3
aR    D.  2.aR  

24.2. Một hình trụ có chiều cao bằng 6cm và diện tích đáy bằng 24cm .  Thể tích của khối 
trụ bằng 

A.  38cm .   B.  312cm .  

C.  324cm .   D.  372cm .  

24.3. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3cm,  độ dài đường cao bằng 4cm.  Diện tích 
xung quanh của hình trụ này bằng 

A.  224 cm .   B.  222 cm .  

C.  226 cm .   D.  220 cm .  

24.4. Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a  bằng 

A.  22 ( 3 1).a    B.  2 3.a  

C.  2( 3 1).a    D.  22 ( 3 1).a   
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24.5. Cho hình trụ ( )T  có chiều cao là 5  và diện tích xung quanh là 30 .  Thể tích khối trụ 
( )T  bằng 
A.  30 .   B.  75 .  

C.  15 .   D.  45 .  

24.6. Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4 a  và độ dài đường cao bằng .a  Thể tích của khối 
trụ bằng 

A.  2.a   B.  34
3

.a  

C.  34 .a   D.  316 .a  

24.7. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 a  và bán kính đáy bằng .a  Độ dài 
đường sinh của hình nón đã cho bằng 

A.  2 2 .a   B.  3 .a  

C.  
2
3
a

   D.  3
2
a

  

24.8. Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng a  và chiều cao bằng 2 .a  Một hình nón có đáy 
trùng với một đáy của hình trụ và đỉnh trùng với tâm của đường tròn đáy thứ hai 
của hình trụ. Độ dài đường sinh của hình nón bằng 

A.  5.a   B.  2 .a  

C.  .a   D.  3 .a  

24.9. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2 .a  Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và cắt 
hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho bằng 

A.  318 .a   B.  34 .a  

C.  38 .a   D.  316 .a  

24.10. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD  
có AB  và CD  thuộc hai đáy của hình trụ với 4AB a  và 5 .AC a  Thể tích khối 
trụ đã cho bằng 

A.  316 .a   B.  312 .a  

C.  34 .a   D.  38 .a  

 


