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ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (ĐỀ THI SỐ 02) 

*Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: 
www.vted.vn 

Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại www.vted.vn 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
 Mã đề thi 

002 
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Trường: ........................................................ 

Combo Toán cao cấp dành cho Sinh viên khối ngành kinh tế 
Đăng kí khoá học tại đây: https://goo.gl/FQ5oca 

 
Câu 1 (5,0 điểm) Cho hai ma trận  
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; B =
1 1 1 1
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a) Tìm các phần tử thuộc dòng 4 của ma trận    3A ′B ;   
b) Tính định thức của ma trận   A;   
c) Với    m = 3,  hệ véctơ dòng của ma trận  A  độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?; 
d) Tìm điều kiện của tham số  m  để ma trận   4A  có ma trận nghịch đảo. Khi đó, hãy tìm phần tử 

nằm ở dòng 3, cột 4 của ma trận nghịch đảo của ma trận   4A;   
e) Tìm một hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất nhận  B  làm ma trận hệ số. 

 
Câu 2 (4,0 điểm) Giả sử một nền kinh tế có ba nghành sản xuất: ngành 1, ngành 2, ngành 3. Cho biết 
ma trận hệ số kỹ thuật: 

   

A =

0,3 0,1 0,2
0,2 0,3 0,2
0,2 0,2 0,2
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a) Nêu ý nghĩa của số 0,1 trong ma trận A; 
b) Hãy tìm tỷ phần giá trị gia tăng của ngành 2 trong tổng giá trị sản xuất của ngành đó; 
c) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận Leontief; 
d) Cho biết lượng cầu cuối đối với hàng hoá của các ngành 1, 2, 3 lần lượt là 100 triệu USD, 200 

triệu USD, 300 triệu USD. Hãy xác định mức tổng cầu đối với mỗi ngành. 
 
Câu 3 (1,0 điểm) Giả sử A và B là các ma trận vuông cấp n thoả mãn    A

2 = A; B2 = B  và    E−( A+ B)  
không suy biến. Chứng minh rằng hai ma trận A và B có cùng hạng. 


