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Chương I 

ĐỊNH THỨC 

MỞ ĐẦU 

Ở lớp 9, ta giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp 
cộng đại số hoặc phương pháp thế. Những phương pháp này đã giúp ta 
dễ dàng giải các hệ phương trình với hệ số bằng số. Nhưng lên lớp 10, 
khi phải biện luận hệ phương trình: 

 
ta thấy hai phương pháp trên kém tổng quát. Song nếu dùng khái niệm 
định thức cấp hai thì việc trình bày trở nên sáng sủa, gọn gàng. 

Ta sẽ thấy rằng khi khái niệm định thức cấp n, (với n là một số 
nguyên dương tuỳ ý) được xây dựng, thì nó có một vai trò rất to lớn. Nó 
còn được áp dụng vào hầu hết các chương trong giáo trình này; đặc biệt, 
nó góp phần đưa vấn đề giải hệ phương trình bậc nhất trở thành một lý 
thuyết. Nó còn được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học khác như 
Hình học, Giải tích, Vật lí, Hoá học, v.v... 

Chính vì thế mà ta cần nắm vững các tính chất của định thức và các 
phương pháp tính định thức, làm nhiều bài tập rèn luyện kĩ năng tính 
định thức để có thể vận dụng tốt khi học tập và nghiên cứu bộ môn Đại 
số tuyến tính này cũng như những môn khoa học khác. 

Để định nghĩa định thức cấp n ta cần các khái niệm phép thế và ma 
trận. 

Yêu cầu chính của chương này là: 

- Hiểu rõ và nắm vững các tính chất của định thức. 

- Nắm vững các phương pháp tính định thức để có thể tính thành thạo 
những định thức cần thiết. 
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Hơn nữa, trong chương này ta cần dùng một vài kí hiệu sau: Tổng 

của n số: a1 + a2 + a3 + ... + an-1 + an, (n ≥ 1 ), được viết gọn là ∑
=

n

1i
ia , 

đọc là "xích ma ai, i chạy từ 1 đến n". Tổng quát hơn, nếu chỉ số chạy 
khắp một tập I nào đó thì ta viết là ∑

∈Ii
ia , và đọc là "xích ma ai, thuộc I". 

Ví dụ : a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 = ∑
=

7

1i
ia , đọc là “xích ma ai, i 

chạy từ 1 đến 7”. 

• Tích của n số: a1a2a3...an. (n ≥ 1), được viết gọn là ∏
=

n

1i
ia , và đọc là 

“pi ai, i chạy từ 1 đến n”. Nếu chỉ sốt chạy khắp một tập I nào đó thì ta 

viết là ∏
∈ Ii

ia và đọc là “pi, ai, i thuộc I”. 

Ví dụ: a1a2a3a4a5 = ∏
=

n

1i
ia , đọc là “pi ai, i chạy từ 1 đến 5”. 

• Cuối cùng trong cuốn sách này ta dùng từ “trường K” mỗi khi 
muốn nói đến một điều nào đó chung cho cả trường số hữu tỉ Q, trường 
số thực R và trường số phức C. 

Ta hãy tìm hiểu khái niệm phép thế. 
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§1. PHÉP THẾ 

Ở đây ta chỉ dùng khái niệm phép thế như một phương tiện để nghiên 
cứu định thức chứ chưa nghiên cứu sâu về nó. Để học chương này bạn 
đọc chỉ cần hiểu và nhớ định nghĩa các dạng phép thế và tính chất về dấu 
của nó, không cần nhớ chứng minh. 

1.1. Định nghĩa phép thế 

a) Giả sử tập hợp Xn = {1, 2, 3,..., n}, ( n ≥ 1 ). Một song ánh σ : Xn 

→ Xn được gọi là một phép thế trên tập Xn. 

Nói riêng, song ảnh đồng nhất được gọi là phép thế đồng nhất. 

b) Một phép thế τ trên tập Xn được gọi là một chuyển trí hai phần tử 
i, j thuộc Xn nếu τ(i) = j, τ(j) = i và τ(k) = k, với mọi k ∈ Xn, k ≠ i, k ≠ i. 
Nó còn được kí hiệu bởi (i, j). 

Nói một cách đơn giản, một chuyển trí chỉ hoán vị hai phần tử nào đó 
của Xn, còn giữ nguyên mọi phần tử khác. 

Tập hợp tất cả các phép thế trên tập Xn được kí hiệu bởi Sn. 

Phép thế σ : Xn  → Xn được biểu diễn như sau: 

 

trong đó σ(i) là ảnh của phần tử i ∈ Xn được viết ở dòng dưới, trong cùng 
một cột với i. 

Ví dụ 1. σ = 








14

43

23

21
 là phép thế trên tập X4 = {1, 2, 3, 4} xác 

định bởi: 

σ(1) = 3, σ(2) = 2, ε(3) = 4, σ(4) = 1. 

τ = 








23

43

41

21
 là một chuyển trí hoán vị hai số 2 và 4. Nó được 

viết gọn là τ = (2, 4). 

Chú ý. Ảnh của các phần tử của tập Xn qua mỗi phép thế cho ta một 
hoán vị trên tập Xn. Ngược lại, mỗi hoán vị lại xác định một phép thế, 
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(chẳng hạn, hoán vị (3, 4, 1, 2) xác định phép thế µ = 








21

43

43

21
 trên 

tập X4). Vì thế số các phép thế trên tập Xn bằng số các hoán vị trên tập 
ấy; nghĩa là bằng n!. Như vậy, tập Sn có n! phần tử. 

Ví dụ 2. S3 có 3! = 1.2.3 = 6 phần tử. Đó là những phép thế sau: 

 

1.2. Nghịch thế 

Định nghĩa. Giả sử mà một phép thế trên tập Xn. Với i,j ∈ Xn, i ≠ j, 
ta nói cặp (σ(i), σ(j)) là một nghịch thế của σ nếu i <j nhưng σ(i) > σ(j). 

Ví dụ. Trên X3, phép thế σ2 = 








1

3

32

21
Có 2 nghịch thế là: (2, 1), (3, 

1), phép thế τ2 = 








1

3

23

21
 có 3 nghịch thế là: (3, 2), (3, 1), (2, 1). 

1.3. Dấu của phép thế 

Định nghĩa. Ta gọi phép thế σ là một phép thế chẵn nên nó có một số 
chẵn nghịch thế. σ được gọi là phép thế lẻ nếu nó có một số lẻ nghịch 
thế. 

Ta gán cho mỗi phép thế chẵn một giá trị bằng +1, mỗi phép thế lẻ 
một giá trị bằng -1. 

Giá trị này của phép thế σ được gọi là dấu của σ và được kí hiệu bởi 
sgn(σ). 

Như vậy, theo định nghĩa, sgn(σ) = 
 

Ví dụ. Trong ví dụ ở mục 1.2, ta thấy phép thế τ = 








1

3

23

21
 là một 
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phép thế lẻ vì nó có 3 nghịch thế, còn σ = 








1

3

32

21
 là một phép thế 

chẵn vì nó có 2 nghịch thế. Do đó sgn(τ) = -1, sgn(σ) = 1. 

Bạn đọc hãy tự xác định dấu của các phép thế σ1 và τj trong ví dụ 2, ở 
mục 1.1. 

Hệ quả 1. 

 

Chứng minh. Chỉ cần chứng minh rằng 

{ }

=
−

−
∏

ji, σ(j)σ(i)

ji
 1, nếu số nghịch thế là số chẵn 

- 1, nếu số nghịch thế là số lẻ 

trong đó {i, j} chạy khắp tập các tập con gồm hai phần tử của Xn. Rõ 
ràng số nhân tử ở tử số và mẫu bằng nhau. Ta sẽ chứng minh: nếu tử số 
có nhân tử i - j thì mẫu cũng có i - j hoặc j - i. Vì σ là một song ánh nên 
ứng với nhân tử i - j tồn tại h, k ∈ Xn sao cho σ(h) = i, σ(k) - j. Nếu tử số 
có h - k thì mẫu số có σ(h) - σ(k) hay i - j, nếu tử số có k - h thì mẫu số 

có j =  i. Vậy 
{ }






−
=

−

−
∏ 1

1

σ(j)σ(i)

ji

ji,

. Nhưng 
(j)σ(i)

ji

−

−
 là số âm nếu (σ(i), 

σ(i)) là một nghịch thế và là số dương nếu trái lại. Từ đó suy ra điều phải 
chứng minh.  

Hệ quả 2. Với hai phép thêm σ và µ  trên Xn ta có: 

sgn(σµ) = sgn(σ)sgn(µ) 

Chứng minh. Theo định nghĩa và hệ quả ở mục 1.3, 

 
    = sgn(µ)sgn(σ), vì {µ(i),µ(j)} cũng chạy khắp tập các tập 

con gồm hai phần tử của Xn.  
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Hệ quả 3. Mọi chuyển trí đều là phép thế lẻ. 

Ví dụ. Xét chuyển trí τ = 








62

65

43

43

51

21
. Các nghịch thế đứng ở 

dòng thứ hai, tức là dòng chứa các τ(i). Số 1 bé hơn và số 6 thì lớn hơn 
mọi số trong dòng nên chúng không tham gia vào nghịch thế. Do đó chỉ 
có: 

- Các nghịch thế dạng (5, r): (5, 3), (5, 4), (5, 2) 

- Các nghịch thế dạng (s, 2): (3, 2), (4, 2), (5, 2). 

Vì nghịch thế (5, 2) đã được kể 2 lần nên chỉ có 5 nghịch thế. Vậy τ 
là phép thế lẻ. 

Nếu bạn đọc muốn chứng minh hệ quả này có thể dựa trên cách lí 
giải ở ví dụ vừa nêu. 
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§2. KHÁI NIỆM MA TRẬN 

Mỗi định thức cấp hai được xác định khi biết không những các số tạo 
nên nó mà cả cách sắp xếp chúng trong một bảng số, ta gọi là ma trận. 
Dưới đây là định nghĩa của ma trận 

Định nghĩa 1. Một bảng gồm m.n số được viết thành m dòng n cột 
như sau: 

 

được gọi là một ma trận kiểu (m, n). 

Mỗi số aij được gọi là một thành phần của ma trận. Nó nằm ở dòng 
thứ i và cột thứ j. 

Ta thường kí hiệu ma trận bởi các chữ in hoa: A, B,... 

Có thể viết ma trận (1) một cách đơn giản bởi 

A = (aij)(m,n). 

Khi đã biết rõ m và n thì còn có thể viết là A = (aij). 

Nếu ma trận chỉ có một dòng (một cột) thì ta gọi nó là ma trận dòng 
(ma trận cột). 

Nếu m = n thì ma trận được gọi là ma trận vuông cấp n và viết là A = 
(aij)n. 

Ví dụ. A = 








− 7

3

52

01
 là một ma trận kiểu (2, 3). 
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Định nghĩa 2. Ta gọi ma trận 

 
là ma trận chuyển vị của ma trận (1) và kí hiệu là tA. 

Như vậy ma trận tA thu được từ A bằng cách đổi dòng thứ i của A 
thành cột thứ i của  tA và nếu A là ma trận kiểu (m, n) thì ma trận chuyển 
vị tA ma trận kiểu (n, m). 
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§3. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC 

Ta thấy định thức cấp hai 
2221

1212

aa

aa
=  a11a22 – a12a21 là một tổng. Hãy 

xem đấu ở mỗi hạng tử được chọn như thế nào. Đối với mỗi hạng tử, nếu 
viết các chỉ số thứ nhất ở dòng trên, còn chỉ số thứ hai ở dòng dưới thì 
được một phép thế: 

 

sgn(α) = 1 vì α có 0 nghịch thế; sgn(τ) = - 1 vì τ là một chuyển trí. Trên 
tập X2 = {1, 2} chỉ có hai phép thêm α và τ. Như vậy, có thể viết: 

 

Tổng quát, người ta định nghĩa định thức cấp n, (n > 0), như sau:  

3.1. Định nghĩa 

Với ma trận vuông 

 

ta gọi tổng 

 

là định thức của ma trận A và kí hiệu bởi 
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hay |A| hay det(A). 

Trong cách kí hiệu này ta cũng nói mỗi aij là một thành phần, các 
thành phần ai1, ai2,... ain tạo thành dòng thứ i, các thành phần a1j, a2j,.., 
anj tạo thành cột thứ j của định thức. 

Khi ma trận A có cấp n ta cũng nói |A| là một định thức cấp n. 

Ta thấy, mỗi hạng tử của định thức cấp n là một tích của n thành 
phần cùng với một dấu xác định; trong mỗi tích không có hai thành phần 
nào cùng dòng hoặc cùng cột. 

Ví dụ 1. Nếu A = (a11) là một ma trận vuông cấp một thì định thức 
cấp một 

|A| = a11 

Ví dụ 2. Dùng định nghĩa để viết tường minh định thức cấp 3 

 

bạn đọc sẽ thấy rằng: 

 
Để tìm được kết quả này bạn phải tìm tất cả các phép thế trên X3 và 

xác định dấu của chúng. Công việc khá vất vả. Muốn có những phương 
pháp tính toán thuận tiện hơn, hãy nghiên cứu các tính chất của định 
thức. 

3.2. Tính chất của định thức 

Bạn đọc cần hiểu và nhớ kĩ các tính chất sau đây của định thức để áp 
dụng và chỉ cần biết chứng minh của vài tính chất đơn giản để hiểu kĩ 
định nghĩa của định thức. 
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Tính chất 1. Nếu định thức 

 

mà mọi thành phần ở dòng thứ i đều có dạng aij = '
ija + ''

ija  thì 

 

Chứng minh. Kí hiệu hai định thức ở vế phải lần lượt là D’ và D". 

Theo định nghĩa định thức ta có: 

 

 

Tính chất 2. Nếu mọi thành phần ở dòng thứ i của định thức có thừa 
số chung c thì có thể đặt c ra ngoài dấu định thức; tức là: 
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Chứng minh. Kí hiệu định thức ở vế trái bởi D', ở vế phải bởi D, ta 

có: D’ = ∑
∈ nSσ

)sgn(σ a1σ(1)... (caiσ(i)...anσ(n) = ∑
∈ nSσ

)sgn(σ a1σ(1)...anσ(n) =  cD.  

Ví dụ.  
31

75
3

93

75

−
=

−
 

Tính chất 3. Trong định thức nếu đổi chỗ hai dòng cho nhau thì định 
thức đổi dấu, tức là: 

 

Ví dụ. Với n = 2 ta có: 

 

Chứng minh. Kí hiệu định thức ở vế trái bởi D', định thức ở vế phải 
bởi D và coi Dĩ là định thức của ma trận (b’), trong đó: 

 

với mọi j ∈ {1, 2, ..., n}. 
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Đặt τ = (h, k), ta có: τ(h) = k, τ(k) = h, τ(i) = i, với i ≠ h, i ≠ k. 

Do đó : 

 

Khi σ chạy khắp Sn thì µ = στ cũng vậy. Từ đó suy ra rằng 

 

Tính chất 4. Nếu đinh thức có hai dòng giống nhau thì đinh thức ấy 
bằng 0. 

Chứng minh. Giả sử định thức D có dòng thứ i giống dòng thứ k. 
Theo tính chất 3, đổi chỗ hai dòng này cho nhau ta được D’ = - D. 
Nhưng định thức D’ cũng là định thức D. Như vậy, D = - D. Suy ra 2D = 
0. Vậy D = 0.  
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Tính chất 5. Nếu đinh thức có hai dòng mà các thành phần (cùng 
cột) tương ứng tỉ lệ thì định thức ấy bằng 0. 

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc.  

Tính chất 6. Nếu nhân mỗi thành phần ở dòng thứ i với cùng một 
sức rồi cộng vào thành phần cùng cột ở dòng thứ k thì được một định 
thức mới bằng đinh thức đã cho. 

Chứng minh. Cho 

 

Giả sử nhân mỗi thành phần của dòng thứ i với c rồi cộng vào thành 
phần cùng cột ở dòng thứ k. Thế thì ta được. 

 
Theo các tính chất 1 và 5, ta có: 
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Ví dụ. Cho định thức 
296

132
. 

Nhân dòng thứ nhất với -3 rồi cộng vào dòng thứ hai ta được: 

 

Tính chất 7. Với tA là ma trận chuyển vị của ma trận A thì  

|tA| = |A| 

tức là, hai ma trận chuyển vị của nhau thì có định thức bằng nhau. 

 

Chứng minh. Đặt tA = (bij). Thế thì bij = aij với mọi i, j ∈ {1, 2,..., 
n}. Theo định nghĩa của định thức, ta có: 

 

Mỗi µ có một ánh xạ ngược σ. Với mỗi i, đặt r = σ(i), ta có µσ(i) = 
µσ(i) = i. Do đó 

 

vì µσ là phép thế đồng nhất nên 1 = sgn(σ) = sgn(µ)sgn(σ). Suy ra: 

sgn(µ) = sgn(σ).                                                                       (2) 

Hơn nữa khi µ chạy khắp Sn thì σ cũng vậy. Nhờ (1) và (2) có thể viết: 

 

Chú ý. Nhờ tính chất 7, nếu ta thay từ "dòng" bởi từ "cột" trong các 
tính chất 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì ta lại được những tính chất của định thức phát 
biểu đối với cột, chẳng hạn: "Nếu đổi chỗ hai cột cho nhau thì định thức 
đổi dấu”. 
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§4. KHAI TRIỂN ĐỊNH THỨC 

Sau khi đã biết các tính chất của định thức, ta bắt đầu tìm cách tính 
định thức cấp bất kì. Ta cần đến vài khái niệm sau. 

4.1. Định thức con - Phần bù đại số 

Định nghĩa. Cho định thức D cấp n. 

1) Nếu chọn r dòng i1,..., ir và r cột j1,..., jr, (r < n), thì các thành 
phần nằm ở giao của r dòng và r cột ấy lập thành một định thức kí hiệu 
bởi r

r

...jj
...iiM 1

1
và gọi là một định thức con cấp r của D. 

2) Nếu xoá đi r dòng và r cột ấy thì các thành phần còn lại lập thành 

một định thức kí hiệu bởi 
r

r

...jj

...iiM
1

1

~

 và gọi là định thức con bù của định thức 
r

r

...jj
...iiM 1

1
. 

3) 

 

được gọi là phần bù đại số của r

r

...jj
...iiM 1

1
. 

Chú ý. Mỗi thành phần aij của một định thức D là một định thức con 
cấp một của D. Để đơn giản cách viết, định thức con bù và phần bù đại 
số của an được kí hiệu lần lượt bởi Mij và Aij. 

Ví dụ. Cho định thức 

 
Nếu chọn dòng thứ ba cột thứ hai thì a32 = 4, là một định thức con 

cấp một của D. 
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Nếu chọn hai dòng: thứ nhất và thứ ba, hai cột: thứ hai và thứ ba thì: 

14

53
M23

13 =  là một định thức con cấp hai của D; 

76

92
M

23

13

~

−
=  là định thức con bù của 23

13M ; 

23
13A  = (-1)1+3+2+3 

76

92

−
 là phần bù đại số của 23

13M . 

4.2. Khai triển định thức theo một dòng 

Đinh lí. Cho định thức D cấp n có các thành phần là aij. Với mỗi 
i∈{1, 2,..., n}, ta đều có: 

 

Ta nói đó là cách khai triển định thức theo dòng thứ i. 

Chứng minh. 1) Trường hợp i = n và các anj = 0 với mọi j c ∈ {1, 
2,..., n-1). 

Khi đó: 
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Do đó trong tổng này chỉ còn các hạng tử ứng với những phép thế σ ∈ Sn 
mà σ(n) = n; nghĩa là: 

 

Thu hẹp của mỗi σ ấy là một phép thế trên tập Xn-1 = {1, 2,..., n - 1}; 
ngược lại, mỗi phép thế µ ∈ Sn-1 lại sinh ra một phép thế σ trên tập Xn = 
{1, 2,..., n - 1, n} xác định bởi: 

σ(n) = n, σ(i) = µ(i) với mọi i ∈ {1, 2,..., n - 1}. 

Vì thế có thể viết D = ann ∑
−∈

−−

1nSµ
1)1µµ(niµµ(i2µµ(21µµ(1 ...a...aasgn(µgn .   

Vì ∑
−∈

−−

1nSµ
1)1µµ(niµµ(i2µµ(21µµ(1 ...a...aasgn(µgn = nn

~

M , trong đó nn

~

M  là định thức 

con bù của thành phần ann, và Ann = (-1)n+n 
nn

~

M = (-1)2n 
nn

~

M = nn

~

M  nên D 
= annAnn. 

2) Trường hợp i ≠ n, và trong dòng thứ i chỉ có một aij = 0, còn mọi 
ais = 0 với s ≠ i; tức là: 

 
Ta đổi chỗ liên tiếp n - i lần hai dòng liền nhau để chuyển dòng thứ i 

xuống vị trí dòng thứ n và được: 
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Tiếp tục đổi chỗ liên tiếp n - i lần hai cột liền nhau để chuyển cột thứ 
i đến vị trí của cột thứ n, ta được: 

 

Mặt khác, đặt ji

~

M là định thức con bù của aij, thì theo chứng minh 
trong trường hợp 2), ta có: 

 

3) Trường hợp tổng quát. 

Với i cố định, ta coi aij = 0 +...+ 0 + aij + 0 +...+ 0, trong đó có n - 1 
số 0 và aij là số hạng thứ i. Theo tính chất 2 của định thức, ta có thể viết: 

 

trong đó mỗi định thức ở vế phải đều có dạng định thức ở trường hợp 2) 
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Chú ý. Nhờ tính chất 7 của định thức, định lí cũng đúng nếu ta thay 

từ "dòng" bởi từ "cột"; tức là: 

 

Hệ quả. Cho định thức D với các thành phần aij ta có: 

 

Chứng minh. Đặt aij= a’ki thì ai1Ak1 + ... + aijAkj + ... + ainAkn = 
a’k1Ak1 +... + a’kjAkj + ...+ a’knAkn là khai triển của định thức D’ thu 
được từ D bằng cách thay dòng thứ k bởi dòng thứ i, còn giữ nguyên mọi 
dòng khác; nghĩa là trong D’ có dòng thứ k giống dòng thứ i. Vậy định 
thức D’ = 0.  

Định lí trên đây cho phép đưa việc tính định thức cấp n về việc tính 
những định thức cấp thấp hơn và có thể tính được định thức cấp tuỳ ý. 

Ví dụ. Tính định thức: 

 

Giải 

1) Khai triển định thức theo dòng thứ nhất ta có: 
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Vậy D = 2.(- 29) + 5.23 + (- 5) = - 58 + 115 - 5 = 52. 

2) Nhận thấy dòng thứ ba của định thức chỉ có hai thành phần khác 0 
là a32 = 4 và a33 = - 3, nên ta khai triển định thức theo dòng này sẽ giảm 
nhẹ việc tính toán. Cụ thể: 

C = 4A32 + (- 3)A33. 

 

 
Để tính định thức cấp 3 cuối cùng này, ta lại khai triển theo cột thứ 

hai. Vì số 1 nằm ở dòng 1 cột 2 nên phần bù đại số của nó là: 

 

Vậy C - 4.(- 52) + (-3).23 = - 277. 

4.3. Khai triển định thức theo r dòng 

Định lí Laplace. Nếu trong định thức D đã chọn r dòng cố định i1, i2, 
... ir. M1, M2,..., Ms là tất cả các định thức con cấp r của D chọn trong r 
dòng này và A1, A2,..., As là những phần bù đại số tương ứng thì 

 

Bạn đọc chỉ cần hiểu nội dung của định lí này qua ví dụ và sử dụng 
chúng, không cần biết chứng minh. Tuy nhiên nếu thích thú bạn có thể 
tìm hiểu phép chứng minh sau phần ví dụ. 

Ví dụ. Tính định thức: 
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Giải 

Chọn dòng thứ nhất và dòng thứ ba. Hai dòng này cho ta 6 định thức 
cấp hai. Để cho đơn giản ta viết chúng là: 

 
Gọi A1, A2,..., A6 lần lượt là các phần bù đại số của M1, M2,..., M6, 

theo định lí ta có: 

 

Chỉ có M4 ≠ 0 nên chỉ cần tính A4. Vì M4 được tạo thành từ các dòng 

1, 3, các cột 2, 3 nên A4 = (-1)1+3+2+3
54

26

−  = 38. 

Vậy D = M4A4 = (-11)(38) = - 418. 

Chứng minh định lí. Để chứng minh ta cần kí hiệu cụ thể hơn. Theo 
các kí hiệu trong định nghĩa 4.1, ta phải chứng minh: 

 

Hiển nhiên điều khẳng định là đúng với n = 1. Giả sử n > 1 và điều 
khẳng định đúng với n - 1, ta chứng minh nó đúng với n. 

Trường hợp đã chọn r dòng đầu. 
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Để cho đơn giản kí hiệu 
 

Trong r1...iiM , a1j, đứng ở dòng 1 cột t. Khai triển r1...iiM  theo dòng đầu, 
ta có: 

 

trong đó, 
r1

r

...jj

1j

~

N là định thức con bù của 
11ja trong định thức r1...iiM . Như 

vậy: 

 

Mặt khác, khai triển định thức D theo dòng đầu ta có: 

 

trong đó, r1j

~

M  là định thức con bù của thành phần 
11ja  trong D. Do đó chỉ 

cần chứng minh rằng: 

 

Vì r1j

~

M  là định thức cấp n - 1 nên theo giả thiết quy nạp, điều khẳng 
định trong định lí là đúng. Chọn r - 1 dòng đầu, (chúng nằm trong các 
dòng thứ 2, 3,..., r đã chọn trong D), ta có: 

 

trong đó, 
1r1

1

...hh

1j

~

P
−

họ là định thức con bù của 
1r1

1

...hh

1j

~

P
−

 trong định thức r1j

~

M . 

Hiển nhiên mỗi 
1r1

1

...hh

1jP
−

 họ là một 
r1

r

...jj

1jN  nào đó và ngược lại vì chúng 
là những định thức con cấp r - 1 nằm trong các dòng thứ 2, 3,..., r trong 
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D sau khi đã xoá cột thứ it (Bạn đọc hãy tự vẽ ra để giúp mình dễ hiểu). 

Nhưng r1j

~

M  thu được từ D bằng cách xoá đi dòng 1 và cột jt. Do đó các 
thành phần còn lại ở các cột thứ jt+1, it+1 + 1,..., n trong D trở thành các 

thành phần ở cột thứ it+1 - 1, jt+1,... n - 1 trong r1j

~

M . Vì thế, với 

 

 
Do đó các tích bằng nhau trong (1) và (2) có cùng một dấu. Vậy điều 

khẳng định được chứng minh. 

Trường hợp tổng quát. 

Chuyển cho dòng i1 lên dòng thứ nhất, dòng i2 lên dòng thứ hai, tiếp 
tục như thế cho đến khi chuyển dòng ir lên dòng thứ r; tức là đã đổi chỗ 
hai dòng liền kề (i1 - 1 + i2 - 2 +... + ir – r) lần, ta được định thức D’ và 

 
Chú ý rằng sau khi thay đổi các dòng như vậy thì các định thức con 

cấp r lấy trong r dòng đầu vẫn là các định thức con 
r1

r1

...jj

...iiM  của định thức 
đã cho. Do đó, theo chứng minh trên: 
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§5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỊNH THỨC 

Bây giờ nhờ các tính chất của định thức ta hãy tìm những phương 
pháp tính định thức cấp tuỳ ý. Tuy nhiên, đối với các định thức cấp hai 
và cấp ba ngoài những phương pháp chung còn có phương pháp tính 
riêng. Ta đã biết quy tắc tính định thức cấp hai. Bây giờ ta xét một quy 
tắc tính định thức cấp ba. 

5.1. Tính định thức cấp 3 

Trong ví dụ ở mục 4.2, ta đã tính định thức cấp ba bằng cách khai 
triển theo một dòng. Tuy nhiên, từ định nghĩa định thức còn có một 
phương pháp tính riêng. Ta biết: 

 

Nhận xét tổng này ta thấy có thể tính định thức cấp ba theo sơ đồ sau: 

 

Mỗi hạng tử của định thức là một tích của ba thành phần nối với 
nhau bởi những đoạn thẳng. Tích có dấu "+" nếu các thành phần được 
nối bởi nét liền, có dấu "-" nếu các thành phần được nối bởi nét đứt.  

Quy tắc này do nhà toán học tên là Sarus đề xướng, do đó nó có tên 
là quy tắc Sarus. 
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5.2. Áp dụng phép khai triển định thức theo một dòng hoặc một 
cột 

Áp dụng định lí 4.2, ta có thể tính định thức tuỳ ý. Song để phép tính 
được đơn giản ta nên khai triển theo dòng (hoặc cột) có nhiều thành phần 
bằng 0 hoặc là những số đơn giản. 

 

Giải 

Nhận thấy cột thứ hai có nhiều thành phần bằng 0. Khai triển định 
thức theo cột này ta không cần tính phần bù đại số của những thành phần 
bằng 0. Như vậy, 

D = (-1)1+2(-2) 

924

1001

367

−

= 2[6.10(-4) + 3.12 – 6.19 – 7.10.2] 

= 2(-240 + 6 - 54 - 140) = - 856. 

 

Giải 

Ta cũng có thể khai triển định thức này theo dòng hoặc cột có thành 
phần bằng 0. Tuy nhiên nhờ tính chất 6, ta có thể biến đổi định thức để 
trong một dòng hoặc trong một cột chỉ còn nhiều nhất là một thành phần 
khác 0. Chẳng hạn, ta sẽ biến đổi dòng thứ ba. Nhân cột thứ nhất với 1 
rồi cộng vào cột thứ hai, nhân cột thứ nhất với -10 rồi cộng vào cột thứ 
tư, ta được: 
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Giữ nguyên cột thứ hai, cộng cột thứ hai vào cột thứ nhất, nhân cột 

thứ hai với 6 rồi cộng vào cột thứ 3 ta được: 

 

5.3. Đưa định thức về dạng tam giác 

Định thức dạng tam giác dưới là đinh thức có dạng: 

 

Định thức dạng tam giác trên là định thức có dạng: 

 

Khi đó, nhờ phép khai triển định thức theo một dòng hoặc một cột ta 
có: D = a11a22...ann. 

 
Áp dụng tính chất 3 và tính chất 6 ta có thể đưa mọi định thức về 

dạng tam giác. 
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Ví dụ 2. Đưa định thức về dạng tam giác rồi tính định thức: 

 

Giải 

Trong cột thứ nhất ta có thể giữ nguyên số 3, rồi triệt tiêu các số 2. 

Song muốn thế ta phải nhân dòng thứ nhất với - 
3

2
. Phép tính sẽ phức 

tạp. Để tránh điều đó ta đổi chỗ cột thứ nhất và cột thứ hai cho nhau, ta 
được: 

 

Bây giờ, trong cột thứ nhất giữ nguyên số 1 và triệt tiêu các thành 
phần khác thuận lợi. Nhân dòng thứ nhất lần lượt với -1 và 2 rồi lần lượt 
cộng vào dòng thứ ba và thứ tư ta được: 

 

Đổi chỗ dòng thứ hai và dòng thứ ba cho nhau: 

 

Nhân dòng thứ hai với 8 rồi cộng vào dòng thứ tư: 
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Có thể tiếp tục nhân dòng thứ ba với 15 rồi cộng vào dòng thứ tư, 
song có thể áp dụng tính chất tính chất 3, đưa thừa số 15 ra ngoài định 
thức : 

 

Hiển nhiên ta cũng có thể biến đổi các cột hoặc biến đổi cả cột lẫn 
dòng để đưa định thức về dạng tam giác. 

Ví dụ 3. Đưa định thức về dạng tam giác rồi tính: 

 

Giải 

Nhân cột thứ tư với - 3 rồi cộng vào cột thứ nhất, ta được: 

 

Nhân cột thứ ba lần lượt với 9 và - 2, rồi cộng lần lượt vào cột thứ 
nhất và cột thứ hai: 
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(đưa thừa số chung 3 ở cột thứ hai ra ngoài định thức). 

Tiếp tục nhân cột thứ hai của định thức cuối cùng trên đây với -16 rồi 
cộng vào cột thứ nhất, ta được: 

 

5.4. Áp dụng các tính chất của định thức 

Để đưa định thức về dạng tam giác ta đã sử dụng chủ yếu tính chất 6, 
đôi khi có sử dụng các tính chất khác. Nói chung, để tính định thức ta có 
thể áp dụng mọi tính chất của nó. 

Ví dụ 1. Tính định thức: 

 

Giải 

Cộng dòng thứ nhất với dòng thứ hai, ta được: 

 

Bây giờ định thức có hai dòng thứ hai và thứ tư tỉ lệ. Theo tính chất 
5, D = 0. 

Ví dụ 2. Tính định thức: 

 

Giải 
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Nhận thấy tổng các thành phần trong các dòng đều bằng nhau. Do đó 
nếu cộng vào một cột tất cả các cột khác, chẳng hạn, cộng vào cột thứ 
nhất thì các thành phần của cột ấy đều bằng nhau. Theo tính chất 6, ta 
được một định thức bằng định thức đã cho 

 

Tiếp tục khai triển định thức theo cột thứ nhất. 

 

Ví dụ 3. Tính định thức: 

 

Giải 

Nhận thấy các dòng thứ 4, 5 có thừa số chung lần lượt là 2, 4. Do đó: 

 

(D’ là định thức vừa tìm được). Nhân mỗi dòng của D’ với -1 ta được 
D’’ = - D’. Chuyển vị D’’ ta lại được D’. Do đó, theo tính chất 1, D’’ = 
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D’. Như vậy, D’ =  D’’ = - D’. Suy ra D’ = 0. Vậy D = 0. 

Ví du 4. Tính đinh thức 

 

Giải 

Nhận thấy các thành phần ở dòng thứ hai bằng các thành phần tương 
ứng của dòng thứ nhất cộng với 19. Do đó, áp dụng tính chất 1 ta có: 

 
Định thức thứ nhất ở vế phải bằng 0 vì có hai dòng giống nhau. Đưa 

thừa số chung 19 của định thức thứ hai ra ngoài định thức, ta có:  

Vậy: 

 

 

5.5. Phương pháp quy nạp và phương pháp truy hồi  

Ta đã biết phương pháp quy nạp, còn nội dung của phương pháp truy 
hồi là biểu diễn định thức cần tính qua những định thức có cấp thấp hơn 
có dạng xác định và theo một công thức xác định. Tính các định thức cấp 
thấp ta sẽ lần lượt tính được những định thức cấp cao hơn. 

Ví dụ 1. Dùng phương pháp quy nạp, tính định thức: 
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Giải 

Khai triển định thức theo cột cuối ta có: 

 

Hãy xét vài trường hợp để dự đoán kết quả. 

 

Từ đó ta dự đoán Dn = (-1)n(n +1)∏
=

n

1i
ia ; Ta thử chứng minh công 

thức này. Hiển nhiên công thức đúng với n = 1, n - 2. Bây giờ giả sử n > 
2 và công thức đúng với n - 1; tức là : 

Dn-1 = (-1)n-1n ∏
=

n

1i
ia Khi đó: 
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Vậy Dn = (-1)n (n + 1) ∏
=

n

1i
ia  

Giải 

Khai triển định thức này theo dòng thứ nhất: 

 
Ta thấy hai định thức cuối cùng có cùng dạng với định thức đã cho. 

Đặt chúng là D4, D3, ta có: 

D5 = 4D4 - 10D3. 

Tương tự, D4 - 4D3 - 10D2, trong đó D2= 
42

54
 = 6. 

Tính được D3 sẽ tính được D4; tiếp tục tính được D5. 

Ta có D3 = 

420

542

054

 = 4D2 – 5
40

52
 = 4D2 – 40 = 24 – 40 = - 16 

Vậy D5 = 4D4 – 10D3 = 4(4D3 – 10D2) – 10D3 = 6D3 – 40D2 = 6(-16) 
– 40.6 = - 336. 

5.6. Tính định thức bằng máy tính bỏ túi và máy tính điện tử  

Ngày nay công nghệ thông tin phát triển, người ta đã tạo ra nhiều 
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chương trình để máy tính giải nhanh chóng nhiều phép toán. Vì có nhiều 
chương trình, ở các máy tính có thể cài đặt những chương trình khác 
nhau nên trong cuốn sách này chỉ nêu lên cách sử dụng một vài trong số 
những chương trình ấy để làm ví dụ. Về nguyên tắc, khi một máy tính 
được cài đặt một chương trình nào thì trong chương trình ấy đã có hướng 
dẫn cụ thể việc sử dụng nó. Với mỗi chương trình cũng có thể cói sách 
hướng dẫn sử dụng kèm theo. Ở đây xin lấy máy tính bỏ túi "CASIO fx-
570MS" và chương trình cài đặt vào máy tính điện tử “Mathematica 4.0” 
làm ví dụ. 

a) Tính định thức bằng máy tính bỏ túi CASIO fx-570MS. 

Chú ý rằng máy tính CASIO fx-570MS chỉ có thể tính được định 
thức cấp n ≤ 3. 

 

Giải. 

Bước 1. Tạo ma trận ứng với định thức. 

Thực hiện theo các tao tác sau: 

- Đưa về tệp ma trận bằng cách bấm các nút theo thứ tự:  

MODE MODE MODE 2 

Trên cửa sổ của máy tính hiển thị chữ MAT; nghĩa là máy đã mở tệp 
ma trận. 

- Tạo ma trận: 

• Bấm các nút SHIFT MAT  1  . 

Trên cửa số xuất hiện hai dòng: DIM   EDIT  MAT 

1         2         3 

• Bấm  1  để xác định số dòng và số cột của ma trận. 

Cửa sổ xuất hiện hai dòng:   A      B      C 

1       2       3 
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• Bấm nút  1  để kí hiệu ma trận A. 

• Bấm  3   =    3    =   để xác định rằng A là ma trận vuông cấp 3. 

• Nhập các thành phần của ma trận: 

 

Nút  AC  để khẳng định đã lập xong ma trận A. 

Bước 2. Tính định thức của ma trận A: 

•  SHIFT  MAT   

Trên cửa sổ xuất hiện hai dòng:   Det   Trn 

1      2 

• Bấm   1  để chuyển sang việc tính định thức. 

• Bấm SHIFII  MAT   3  

Trên cửa sổ xuất hiện hai dòng:    A    B    C    Ans 

1     2     3    4. 

 

Nhắc lại rằng 1 là kí hiệu ma trận A. 

• Bấm  1    = . 

Trên cửa sổ xuất hiện số 73. Đó là định thức của ma trận A. 

b) Tính định thức bằng máy tính điện tử (theo chương trình 
MATHEMATICA 4.0) 

Với chương trình "Mathematica 4.0", máy tính điện tử có thể tính 
định thức cấp bất kì. 

Ví dụ. Tính định thức 

 

Giải 

Mở "Mathematica 4.0". 
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Trên màn hình ta chỉ việc đánh lệnh: 

Det[{{2,5, -4,1},{21,24,15,20},{1,7,0,1},{5, -1, 2,0}}] 

rồi ấn phím Enter ở tận cùng bên phải. Sau một giây màn hình xuất hiện: 

Output: 2679. 

Nếu muốn tính định thức của ma trận A đã được tạo lập trước, chẳng 
hạn: 

A = {{2, 5, - 4, 1}, {21, 24, 15, 0}, {1, 7, 0, 1}, {5, - 1, 2, 0}} 

thì chỉ việc đánh lệnh: 

Det[A] ↵. 

Quan điểm về việc sử dụng máy tính 

Máy tính rất thuận lợi cho việc tính toán vì nó nhanh chóng cho ta 
kết quả của phép toán mà ta thực hiện. Nó rất có lợi cho những người chỉ 
cần sử dụng kết quả của phép toán mà không cần biết phương pháp hay 
thuật giải bài toán ấy. Chúng ta không những phải biết sử dụng máy tính 
mà còn phải sử dụng thành thạo, vì đó là thành quả của khoa học kĩ 
thuật, là một công cụ lao động rất hiện đại và ngày càng phổ cập. Nhưng 
khi dùng máy tính để giải một bài toán thì ta chỉ là người xem kết quả 
của bài toán mà người khác đã giải. Song, là người làm toán và dạy toán, 
nhiệm vụ chính của chúng ta không phải chỉ là biết sử dụng máy tính để 
giảng dạy mà là phải biết những phương pháp giải toán, những cơ sở lý 
thuyết để dựa vào đó mà người ta đã đề xuất những phương pháp giải và 
tạo ra những chương trình cho máy thực hiện. Vì thế ta phải nắm vững 
những lý thuyết toán học và rèn luyện kỹ năng giải toán ở trường Phổ 
thông cũng như ở Đại học bằng tư duy và lập luận. Rất có thể trong số 
chúng ta, nhờ sự nắm vững lý thuyết toán học và những kĩ năng giải toán 
mà sẽ có những người sáng tạo được những phần mềm toán học có nhiều 
ứng dụng. 
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§6. ỨNG DỤNG - HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAMER 

Ứng dụng đầu tiên và quan trọng của định thức là giải hệ phương 
trình bậc nhất n phương trình, n ẩn. 

6.1. Định nghĩa 

1) Hệ phương trình tuyến tính n ẩn là hệ có dạng: 

 

Trong đó: x1, x2,..., xn là các ẩn, aij, bi thuộc trường số K, với i ∈ {1, 
2,..., m}, j ∈ {1, 2,..., n}, aij được gọi là hệ số của ẩn xj, bi được gọi là 
hạng tử tự do. 

2) Một nghiệm của hệ (1) là một bộ n số (c1, c2,..., cj,... cn) thuộc 
trường K sao cho khi thay xj = cj thì mọi đẳng thức trong (1) đều là 
những đẳng thức đúng. 

3) Nếu hệ (1) có m = n và định thức 

 

thì nó được gọi là hệ Cramer. Định thức D được gọi là định thức của hệ 
phương trình. 

6.2. Cách giải 

Cho hệ Cramer 
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Với mỗi j, trong định thức D ta thay cột thứ i bởi cột gồm các hạng tử 
tự do b1, b2,..., bn) ta được định thức: 

 
(cột thứ j) 

Vì bi = ai1x1 + ... + aijxj + ... + ainxn nên 

 

Theo các tính chất 1 và 2 của định thức, ta có: 

 



 57 

Định thức ở hạng tử thứ j chính là D, còn các định thức khác ở vế 
phải đều bằng 0 (vì có hai cột giống nhau). Do đó Dj = xjD. Suy ra 

xj = 
D

D j , với mọi j ∈ {1, 2, ..., n} 

Vậy hệ phương trình Cramer có nghiệm duy nhất. 

Nhà toán học Thụy sĩ tên là Cramer (1704-1752) đã dùng định thức 
để trình bày lời giải của một hệ phương trình tuyến tính mà sau này 
người ta lấy tên ông đặt cho hệ phương trình dạng đó. Tuy nhiên ông 
không phải là người chứng minh công thức Cramer mà người chứng 
minh công thức này lại là Vandermonde, một nhà toán học Pháp. 

Ví dụ. Giải hệ phương trình: 

 

Giải 

Ta phải tính D, và các Dj. 
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất: (1, -2, 0, 1). 

6.3. Giải hệ Cramer bằng máy tính bỏ túi và máy tính điện tử  

a) Giải bằng máy tính bỏ túi 

Máy tính bỏ túi CASIO-570MS chỉ có thể giải được hệ Cramer với n 
≤ 3. 

Ví dụ. Giải hệ phương trình 

 

Giải 

Để đưa về chương trình "giải phương trình" ta bấm 

MODE  MODE  MODE   1   

Cửa số xuất hiện hai dòng unknowns? (ẩn) 

2                3            (2 hay 3 ẩn)  
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Bấm  3   (để khẳng định số ẩn là 3). 

Cửa sổ xuất hiện a1? (có nghĩa là bảo ta nhập hệ số a1). 

Bấm  3   =    (để nhập hệ số a1 = 3). 

Tiếp tục nhập các hệ số bằng cách bấm liên tiếp: 

 
Lập tức cửa số xuất hiện x - 1  

Bấm ∅ tìm được y = - 2. 

Bấm ∅ tìm được z = 0. 

Vậy hệ có nghiệm (1, - 2, 0). 

b) Giải bằng máy tính diện tử 

Máy tính điện tử có thể giải hệ Cramer n ẩn với n là số nguyên 
dương tuỳ ý. 

Ví dụ. Giải hệ phương trình trong ví dụ của mục 6.2: 

 

Giải 

• Tạo ma trận của hệ phương trình bằng cách đánh:  

A ={{3, 0, -2, 0},{1, 3, 0, 5},{0, 1, 4, 1},{0, -2, -1, -4}}   

(Chú ý phải dùng phím enter ở tận cùng bên phải).  

• Giải hệ phương trình bằng cách đánh lệnh:  

LinearSolve[A,{3, 0, -1, 0}] ↵. 

Màn hình xuất hiện : 

Out[] = (1, -2, 0, 1). Đó là nghiệm của hệ phương trình. 
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TÓM TẮT 

Ta đã dùng phép thế để mô tả khái niệm định thức. Một phép thế trên 
tập Xn = {1, 2,..., ni} là một song ánh. 

σ: Xn → Xn, nó được viết như sau: 

 

Một cặp (σ(i), σ(j)) được gọi là một nghịch thế của σ nếu i < j nhưng 
σ(i) > σ(j). 

Phép thế σ được gọi là phép thế chẵn (1ẻ) nếu nó có một số chẵn (1ẻ) 
nghịch thế. 

Dấu của phép thế σ kí hiệu bởi sgn(σ) được xác định bởi: 

1, nếu σ là phép thế chẵn 
sgn(σ) = 

- 1, nếu σ là phép thế lẻ 

Định thức của ma trận vuông A = 























nnnjn2n1

iniji2i1

1n1j1211

...a...aaa

...........................

...a...aaa

...........................

...a...aaa

tổng 

∑
∈ oSσ

sgn (σ)a1σ(1) ... a2σ(2) ... aiσ(i) ... anσ(n) kí hiệu bởi 

hay |A| hay det(A). 

Định thức có 7 tính chất (xem §3). Dùng các tính chất này ta chứng 
minh được định lí về sự khai triển định thức theo một dòng:  

D = ai1ai1 + ai2Ai2 + ...+ ainAin với  mọi i ∈ {1, 2,..., n}, 

trong đó Aij là phần bù đại số của thành phần aij (xem định nghĩa 4.1). 

Ta cũng có: 

Ai1Ak1 + ai2Ak2 + ... + ainAkn = 0 nếu i ≠ k. 

Tính chất 7 nói rằng: 
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|tA| = |A| 

suy ra rằng mọi tính chất của định thức phát biểu đối với dòng đều đúng 
đối với cột 

Áp dụng các tính chất của định thức ta có thể tính được định thứ cấp 
tuỳ ý. Có nhiều phương pháp tính định thức, trong đó hai phương pháp 
thường dùng nhất là phương pháp khai triển định thức theo một dòng 
hoặc một cột và phương pháp đưa về dạng tam giác. Tuy nhiệt cũng cần 
biết các phương pháp khác để việc tính toán được linh hoạt. Hệ phương 
trình Cramer là một ứng dụng đầu tiên của định thức Đó là hệ phương 
trình có dạng: 

 

Trong đó x1, x2,.. xn là các ẩn, aij, bi ∈ K, với i ∈ {1, 2,..., n}, j ∈ {1, 
2,..., m}; aij được gọi là hệ số của ẩn xj, bi được gọi là hạng tử tự do và 

D = 























nnnjn2n1

iniji2i1

1n1j1211

...a...aaa

...........................

...a...aaa

...........................

...a...aaa

 ≠ 0. 

Định thức này được gọi là định thức của hệ phương trình (1). 

Kí hiệu Dj là định thức thu được từ D bằng cách thay cột thứ i của D 
bởi cột các hệ tử tự do, ta có công thức nghiệm của hệ Cramer, được gọi 
là công thức Cramer: 

xj = 
D

D j , với mọi j ∈ {1, 2, .., n}. 
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BÀI TẬP 

§1. PHÉP THẾ 

1. Tìm tất cả các phép thế của mỗi tập sau: 

X2 = {1, 2}, X3 = {1, 2, 3}, X4  = {1, 2, 3, 4}. 

Xác định dấu của mỗi phép thế. 

2. Với mỗi phép thế sau hãy xác định dấu của nó, tìm phép thế 
nghịch đảo và dấu của phép thế nghịch đảo: 

 

Xác định các tích σµ, µσ. 

 

§3. DỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC 

3. Cho ma trận A = (aij) cấp 4. 

a) Trong các tích sau, tích nào có mặt trong định nghĩa định thức của 
A: 

a13a24a31a33, a12a24a33a41, a14a22a31a43, a11a23a31a42. 

b) Xác định dấu của những tích nói trên nếu nó có mặt trong định 
nghĩa định thức của ma trận A. 

4. Chọn các số j, k sao cho mỗi tích sau có mặt trong định nghĩa định 
thức của ma trận A = (aij) cấp 5: 

a11a22a3ja4ka54, a12a2ja33a4ka55. 

5. Cho ma trận cấp ba: A = (aij). Viết các tích có dấu "-" chứa a13 có 
mặt trong định nghĩa của định thức của A. 

6. Cho ma trận A = (aij) cấp n. Xác định dấu của tích các thành phần 
nằm trên mỗi đường chéo (có mặt trong định nghĩa của định thức của A). 

7. Biết rằng 121, 253, 495 chia hết cho 11. Chứng minh rằng định 
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thức : 

 
8. Chứng minh rằng: 

 
9. Không tính, dùng tính chất của định thức chứng tỏ rằng các định 

thức sau bằng 0: 

 

 

 

§4. KHAI TRIỂN ĐỊNH THỨC 

10. Tính các định thức bằng cách khai triển theo dòng hoặc cột: 
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11. Dùng định tí Laplace để tính định thức: 

 

 

§5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỊNH THỨC 

12. Tính các định thức bằng quy tắc Sarus: 

 

13. Tính định thức bằng cách đưa về dạng tam giác: 
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14. Dùng phương pháp quy nạp tính các định thức: 

 

(định thức Vandermonde). 

 

§6. ỨNG DỤNG-HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAMER 

15. Giải hệ phương trình Cramer: 

 

 



 66 

 
16. Giải hệ phương trình: 

 

, trong đó các aj đôi một khác nhau. 

17. (Bài tập tổng hợp) 

Bạn hãy tìm trong cuốn sách giáo khoa này, hoặc trong các sách giáo 
khoa khác về đại số tuyến tính, những ví dụ về các phương pháp tính 
định thức (mỗi phương pháp có một hoặc hai ví dụ). Nói riêng, đối với 
phần "áp dụng các tính chất của định thức" thì mỗi tính chất có ít nhất 
một ví dụ. 

Các định thức lấy làm ví dụ phải có cấp n ≥ 3. Hơn nữa các ví dụ của 
bạn không được trùng với ví dụ trong sách giáo khoa này. 




