
BÀI 4. KHI NÀO THÌ    ?xOy yOz xOz   

 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Tính chất cộng góc 

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và 

Oz  thì   .xOy yOz xOz   Ngược lại, 

nếu   xOy yOz xOz   thì tia Oy  nằm 

giữa hai tia Ox  và .Oz  

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau 

 Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn 

lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung. 

 Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 .  

 Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 .  

 Chú ý: Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù.  

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Tính số đo góc 

Phương pháp giải: Để tính số đo của một góc, ta xác định tia 

nào nằm giữa hai tia rồi vận dụng tính chất cộng góc. 

1A. Cho tia OA nằm giữa hai tia OB, OC. Biết  36 , 44 .   BOA AOC   

Tính .BOC   

1B. Cho tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz. Biết  55 , 95 .   xOy yOz   

Tính .xOz  

2A. Cho tia Om nằm giữa hai tia On, Ot. Biết  115nOt    và 

  55 .mOt nOm    Tính số đo góc mOt và nOm. 

2B. Cho tia OI nằm giữa hai tia OA, OB. Biết  80AOB    và 

  20 .BOI AOI    Tính số đo các góc BOI và AOI. 
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3A. Cho hai góc mOn và nOt kề bù. Biết  3 .mOn nOt  Tính số đo 

các góc mOn và nOt. 

3B. Cho tia OM nằm giữa hai tia OA, OB. Biết  120AOB    và 

 2 .AOM BOM  Tính số đo các góc AOM và BOM. 

 Dạng 2. Nhận biết hai góc phụ nhau, bù nhau 

 Phương pháp giải: Để nhận biết hai góc có phụ nhau hay bù 

nhau, ta thực hiện theo hai bước sau: 

 Bước 1. Tính tổng số đo của hai góc đó; 

 Bước 2.  

 Nếu tổng bằng 90  thì hai góc đó phụ nhau. 

 Nếu tổng bằng 180  thì hai góc đó bù nhau.  

4A. Cho các góc sau: 

  25 ;xOy      80 ;aMb      100 ;ABC     

  155 ;PNQ      65 ;CAB      115 .DEF    

 a) Hãy tìm các cặp góc phụ nhau. 

 b) Hãy tìm các cặp góc bù nhau. 

4B. Cho các góc sau: 

  20 ;xOy      50 ;aMb      70 ;ABC     

  40 ;PNQ      130 ;CAB      110 .DEF    

 a) Hãy tìm các cặp góc phụ nhau. 

 b) Hãy tìm các cặp góc bù nhau. 

5A. a) Đo các góc ở hình vẽ bên.  

 b) Viết tên các cặp góc phụ nhau.  

 c) Viết tên các cặp góc kề bù. 

 d) Viết tên các cặp góc bù nhau. 

5B. a) Đo các góc ở hình vẽ bên.  

 b) Viết tên các cặp góc kề bù. 
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 c) Viết tên các cặp góc bù nhau.  

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

6. Cho hai tia đối nhau Oa, Ob. Vẽ tia Oc sao cho   50 .aOc bOc    

Tính số đo góc aOc và bOc. 

7. Cho tia OD nằm giữa hai tia OM, ON. Biết  60MON    và 

 1
.

4
MOD MON  Tính , .MOD NOD   

8. Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, 

B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Biết  30 ,AOD     

 120 .AOB    

 a) Tính số đo góc BOD. 

 b) Biết  2 .DOC BOC  Tính DOC  và 

.AOC  

9. Ở hình vẽ bên, hai tia OI, OK đối nhau. 

Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết 

 120 , 45 .KOA BOI     

 a) Tính , .KOB AOI  

 b) Tính  .BOA  

10. Cho hai tia đối nhau AM và AN. Trên cùng một nửa mặt 

phẳng bờ MN vẽ các tia AP, AQ sao cho  33 ,MAP    

 58NAQ    và tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. 

 a) Tính số đo góc PAN. 

 b) Tính số đo góc PAQ. 

11. Cho hình vẽ bên: 

 a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O 

trong hình đó. 

 b) Cho biết số đo của các góc đỉnh O trong hình đó. 

tm

n
z

u

45°30°

O

120°

45° IK O

A

B



 c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh O. 

 d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O. 

 e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh O. 

 


