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 VẤN ĐỀ 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ 

 

Dạng 1. Góc giữa hai vectơ 

1. Nêu định nghĩa góc giữa hai vectơ. Khi nào thì góc giữa hai vectơ bằng 0o, 90o, 180o? 

2. Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc B bằng 50o. Tính các góc của các cặp vectơ sau 

a) )BC,BA(    b) )BC,AB(    c) )CB,CA(  

d) )BC,AC(    e) )CB,AC(    g) )BA,AC(  

3. Cho hình vuông ABCD. Tính góc giữa các cặp vectơ (AC, BA),  (AC, BD),  (AB, CD).  Từ đó 

suy ra cos(AC, BA),  sin(AC, BD),  cos(AB, CD)?  

4. Cho tam giác ABC vuông ở A và góc B = 30o. Tính giá trị của các biểu thức sau 

a) cos    
2

CB,AC
tan)BC,BAsin(BC,AB    

b)      BA,CAcosBA,BCcosAC,ABsin     

Dạng 2. Tích vô hướng của hai vectơ 

5. Nêu định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ. Trong trường hợp nào thì tích vô hướng của hai 

vectơ luôn bằng 0? Luôn dương? Luôn âm? 

6. Cho tam giác đều ABC có cạnh a và trọng tâm G. Tính các tích vô hướng sau đây 

 a) AC.AB     b) CB.AC    c) AB.AG    

 d) GC.GB    e) GA.BG    g) BC.GA   

7. Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Chứng minh rằng 0AB.DCCA.DBBC.DA  . Từ đó suy ra một 

cách chứng minh định lý: “Ba đường cao của một tam giác đồng quy”. 

8. Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến AD, BE, CF. Chứng minh rằng 

0CF.ABBE.CAAD.BC   

9. Cho hai véc tơ OB,OA . Gọi B’ là hình chiếu của B trên đường thẳng OA. Khi đó vectơ 'OB  gọi 

là hình chiếu của vectơ OB  trên đường thẳng OA. Chứng minh rằng ta có công thức hình chiếu 

sau đây 'OB.OAOB.OA   

10.  Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O; R). Chứng minh rằng: 

   
2 2 24 .AC BD AB CD R     
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Dạng 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 

11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ 1 1 2 2a (x , y ), b (x , y ).   Chứng minh rằng: 

a) 
1 2 1 2a.b x x y y    b) 2 2

1 1a x y    c)   1 2 1 2

2 2 2 2

1 1 2 2

x x y y
cos a, b

x y . x y




 
 

12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm 1 1 2 2A(x , y ), B(x , y ).  Chứng minh rằng 

   
2 2

2 1 2 1AB x x y y     

13. Cho hai véc tơ )2;1(a  và )m;1(b   

a) Tìm m để a  và b vuông góc với nhau  b) Tìm độ dài của  a  và b . Tìm m để a b  

14. Trong mặt phẳng toạ độ cho hai điểm M(–2; 2) và N(4; 1)  

a) Tìm P Ox  cách đều hai điểm M, N  b) Tính côsin của góc MON 

15. Trong mặt phẳng toạ độ, cho j4ikvvaj5i
2

1
u   

a) Tìm các giá trị của k để vu     b) Tìm các giá trị của k để vu    

16. Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có các đỉnh A(– 4; 1), B(2; 4), C(2, –2) 

a) Tính chu vi và diện tích của tam giác đó    

b) Tìm toạ độ của trọng tâm G, trực tâm H và tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, từ 

đó kiểm tra tính chất thẳng hàng của ba điểm I, G, H  

17. Trong mặt phẳng tọa độ cho 3 điểm A(1, 4), B(-2, -2), C(4, 2). Xác định toạ độ điểm M thuộc trục 

hoành sao cho tổng MA2 +2MB2 +3MC2 nhỏ nhất. 

 

Dạng 4. Bài tập tổng hợp 

18.  Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tam giác ABC vuông tại A là 2ABBC.BA   

19.   Cho hai điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là giao điểm của hai đường 

thẳng AM và BN. 

a) Chứng minh rằng BI.BABI.BN;AI.ABAI.AM   

b) Tính BI.BNAI.AM   theo R     
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20.   Cho hai đường thẳng a, và b cắt nhau tại M. Trên a có hai điểm A và B trên b có hai điểm C và D 

đều khác M sao cho MD.MCMB.MA  . Chứng minh rằng bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một 

đường tròn. 

21.  Cho đoạn thẳng AB cố định, AB = 2a và một số k2. Tìm tập hợp các điểm M sao cho MA2 – MB2 

= k2 

22.  Cho tứ giác ABCD 

a) chứng minh rằng AB2 + CD2 = BC2 + AD2 + 2 BD.CA  

b) Từ câu a, hãy phát biểu điều kiện cần và đủ để tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

23.  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 2a và O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

a) Chứng minh rằng 22 aOMMB.MA   

b) Cho hằng số k2. Tìm tập hợp các điểm M sao cho 2kMB.MA   

24. (ĐH khối D -2004). 

 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC có các đỉnh là A(-1, 0), B(4, 0),  

C(0, m) (với m khác 0). Tìm toạ độ trọng tâm G theo m và tìm m để tam giác GAB vuông tại G. 

25.  Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O; R). Chứng minh rằng: 

   2 2 24 .AC BD AB CD R     

26.  Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. CMR: 

  a) 
2 21

.
4

AB AC AM BC   

  b) 
2 2 2

2

2 4

AB AC BC
AM


    

27. Cho hình vuông ABCD; E, F là các đỉnh xác định bởi 
1 1

, ,
3 2

BE BC CF CD    đường thẳng AE 

cắt BF ở I. Chứng minh rằng góc 
090AIC  . 
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1a) 
2

a 2

, 1b) 
2

a 2

 , 1c) 
2

a 2

, 1d) 
6

a 2

 , 1e) 
6

a 2

, 1g) 0 

13) )0;
4

3
(P , 

34

3
 

14a) 
2

31
, 14b) 

2

32 
 

16. (k = –40) (
2

37
k   

17. (Chu vi = 566  , diện tích = 18) (G = (0;1), H = (1/2;1), I = (–1/4;1)) 

19. ( BI.BNAI.AM  =4R2) 

 

 


