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Câu 1 (6,0 điểm) Cho hai ma trận  
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a) Biện luận theo  k  sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính của hệ véctơ dòng của ma trận 
  A;   

b) Tìm tất cả các phần tử thuộc cột 4 của ma trận tích    −4A ′B ;   
c) Tìm điều kiện của  m  để  B  khả nghịch. Khi đó, tính định thức    −5B−1( ′B )4;   
d) Biện luận theo  m  hạng của ma trận    ′B ;   
e) Khi  B  khả nghịch, chứng minh rằng    −6 ′B  cũng khả nghịch. Khi đó hãy tìm phần tử nằm ở 

dòng 2, cột 3 của ma trận    (−6 ′B )−1;   
f) Chứng minh rằng tập hợp các tổ hợp tuyến tính của hệ véctơ dòng trong ma trận  A  là một 

không gian con của không gian   !
4.  Tính số chiều của không gian con đó khi    k = 3.   

Câu 2 (2,0 điểm) Một công ty điện tử sản xuất các loại transistor, resistor và chip máy tính. Biết rằng 
mỗi một transistor cần 3 đơn vị đồng, 1 đơn vị kẽm và 2 đơn vị thuỷ tinh; mỗi một resisror cần 3 đơn vị 
đồng, 2 đơn vị kẽm và 1 đơn vị thuỷ tinh; mỗi một chip máy tính cần 2 đơn vị đồng, 1 đơn vị kẽm và 2 
đơn vị thuỷ tinh. Để thực hiện một đơn hàng, công ty đã dùng hết 853 đơn vị đồng, 427 đơn vị kẽm và 
533 đơn vị thuỷ tinh. 

a) Hãy thiết lập hệ phương trình và viết hệ phương trình dưới dạng phương trình ma trận để từ đó 
có thể tìm được số lượng các loại transistor, resistor và chip máy tính trong đơn hàng mà công 
ty nhận được; 

b) Hãy giải phương trình ma trận ở câu a trên đây bằng phương pháp ma trận. 
Câu 3 (2,0 điểm) Cho A là ma trận vuông không suy biến cấp 3 thoả mãn    A

2 = 6A.   
a) Tính   det( A);   
b) Chứng minh rằng ma trận    A−3E  khả nghịch.   


