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Група М-1 

Вища математика 

Урок 17 

Тема:Системи лінійних рівнянь.  

Мета: 

Навчальна - розглянути один із способів розв’язання лінійних систем; закріпити знання 

з використання метода Гаусса, Крамера, матричного методу. 

Розвивальна – розвинути уяву, пам'ять. 

Виховна – виховати звичку до математичних записів. 

 

Матеріали до уроку 

 

Приклад 1. 

  

Розв'язок. Перетворимо систему рівнянь четвертого порядку до вигляду 

 
Знаходимо головний визначник системи. При обчисленні детермінантів четвертого порядку їх 

вартує розкладати за рядками чи стовпцями в яких найбільше нулів. Оскільки, в даному 

випадку нулів головний визначник немає, то розкладемо його за першим рядком 

 
та знайдемо відповідні детермінати третього порядку 

 

 

 

 

 

 



 

 
Підставимо знайдені значення у визначник 

 
За такою ж схемою обчислюємо допоміжні визначники, нагадаю лише, що вони утворюються 

заміною стовпця у головному визначнику на стовпець вільних членів (позначений чорним 

кольором). Я не проводитиму детальних розписувань всіх розрахунів, проте Ви можете 

перевірити, що детермінанти приймуть значення 

 

 

 

 
Підставивши в формули Крамера, після обчислень отримаємо x1=1; x2=-1; x3=0; x4=2 

 
На цьому завдання розв'язано. Системи чотирьох лінійних рівнянь найбільш трудомісткі в 

обчисленнях, для визначення їх розв'язку потрібно обчислювати 5*4=20 визначників третього 

порядку, в той час як системи трьох рівнянь лише 4. Будьте уважні при обчисленнях, адже 

найменша помилка може мати наслідком неправильний результат. 

 

Приклад 2. Розв'язати систему рівнянь. 

                 
Розв'язок: Маємо однорідну систему з двох рівнянь та трьох невідомих. 

Знайдемо визначник другого порядку перших двох стовпців матриці 

 
Оскільки він відмінний від нуля то розв'язок знаходимо за правилами 

 



 

 
Таким способом отримали наступний результат 

 
Для двох рівнянь достатньо зрозумілі і прості розрахунки. 

  

Приклад 3. . Розв'язати систему рівнянь. 

 
Розв'язок: Дана однорідна система має три рівняння і три невідомі. Спершу обчислимо 

визначник матриці за правилом трикутників 

 

 

 
Він приймає ненульове значення. Це дозвояє знайти корені системи рівнянь за форулами 

 

 

 
Отримали розв'язок, який заежить від параметра 

 

  

Приклад 4.Знайти розв'язки системи рівнянь. 

             

Розв'язок:Маємо однорідну систем з 4 рівнянь з 5 невідомими. Перепишемо рівняння системи 

так, щоб невідомі знаходилися одні під одними 

 



та спростимо систему методом Гауса. 

Для цього перетворимо в нуль всі коефіцієнти при x1 після першого рядка 

 
Виключаємо з нижніх рівнянь x2 

 
Отримали східчасту систему, яку розв'язуємо з кінця 

 
Знайдені корені підставляємо в третє рівняння 

 
З другого рівняння знаходимо x2 

 

 
Всі знайдені значення підставляємо в перше рівняння 

 
Кінцевий розв'язок однорідної системи матиме вигляд 

 
Це рівносильно запису, що x5=t , а всі попередні виражаються через останній, тобто через 

параметр. 

 

Домашнє завдання 

1. Розвязати системи лінійних рівнянь 

 
 

 

 
 

Зворотній зв'язок 
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