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Група Б-1  

Вища математика  

Урок 46-47  
Тема: Комплексні числа, розв’язування типових вправ. 

Мета:  
Навчальна – закріпити поняття комплексного числа, розглянути один з практичних 

методів їх використання;  

Розвивальна - розвинути логічне мислення, естетичне сприйняття інформації, 

активність та наполегливість під час виконання вправ;  

Виховувати самостійність, творчість, критичність. 

Матеріали до уроку: 

Приклад 1. Обчислити значення виразів 

1)          2)           3)            4)  

якщо  

              Розв'язок.  

1) Проведемо додавання та віднімання згідно правил 

 

 

2) Спряженим до числа  буде  

Обчислимо добуток перших двох чисел 

 

 

Обчислимо добуток отриманого числа на  

 

 
Отже, шуканий добуток буде рівний 65-13i 

 
3) Виконаємо ділення компексних чисел за формулою 

 
В результаті отримали число, яке має тільки уявну частину. 

4) Спочатку підносимо число z3 до квадрату 

 
Тепер виконаємо ділення 
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Приклад 2 

1) Знайти z3, якщо комплексне число задано в тригонометричній формі 

 
2) Знайти z12, якщо чисо рівне 

 

3) Знайти корінь квадратний , якщо z=i. 

              Розв'язок.  

 1) За правилом підносимо до третього степеня 

 

 
Тут немає чого коментувати, все ілюструє формула. 

2) Виконаємо піднесення до дванадцятого степеня 

 

 
Обчислення теж не складні, аргумент 15 градусів дозволяє лего обчислити синус та 

косинус. 

3) Знайдемо корінь квадратний комплексного числа. Подамо число у 

тригонометричній формі 

 
За формулою Муавра знаходимо корінь з уявної частини 

 
Підставляючи k=0,1, отримаємо два корені 

 

 
 

Приклад 3. Знайти розв'язок квадратного рівняння 

(1)  

           Розв'язок.  

Обчислюємо дискримінант 

 



Він від'ємний, тому корені рівняння приймуть комплексні значення 

 
Після спрощень, отримаємо значення 

 
Обчислень, як бачите, небагато і розв'язки отримуємо в досить простий спосіб. 

Розглянемо наступне рівняння. 

(2)  

        Розв'язок.  

Обчислюємо дискримінант 

 
Корінь квадратний з від'ємного дискримінанта прийме значення 

 
Отримане значення підставляємо в формулу коренів 

 
та знаходимо 

 

 

(3)  

           Розв'язок.  

Дискримінант рівняння як і в попередніх завданнях - від'ємний 

 
Знайдене значення підставляємо в формулу для обчислення коренів 

 
Після простих маніпуляцій отримаємо корені рівняння 

 

 
 

Домашнє завдання: 

Зробити конспект на тему: «Формула Муавра». Включили в конспект теорію і 3-4 

приклади з розв’язуванням. 

 

Зворотній зв'язок: 

E-mail: vitasergiivna1992@gmail.com  
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