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I. Hướng dẫn chung 

 SV mỗi lớp tự chia nhóm với số lượng thành viên từ 5 - 10. 

II. Nội dung 

 Nội dung bài tập gồm 2 phần:  

 Phần chung (gồm các bài tập trong sách "Giáo trình Toán Cao Cấp (Lê Anh Vũ ), 2015") 
 Phần riêng (SV chọn một trong các topics của mục [B] để làm bài) 

A. Phần chung 

 Chương Bài 

Đại số tuyến tính và qui hoạch tuyến tính 

1 I.1 đến I.16 (trang 69 đến trang 73) 
2 II.1 đến II.8 (trang 104 đến 105) 
3 III.1 đến III.5 (trang 128 đến 129) 
4 IV.1 đến IV.6 (trang 162 đến 163) 

Cơ sở giải tích toán học và ứng dụng 
5 V.1 đến V.20 (trang 209 đến 213) 
6 VI.1 đến VI.2 (trang 278 đến 282) 

 7 VII.1 đến VII.10 (trang 314 đến 317) 
 

B. Phần riêng 

Phần riêng có 10 topic khác nhau. Lớp trưởng tổ chức cho các nhóm bốc thăm chọn 1 trong 10 topic. 
Các nhóm không được trùng topic với nhau. 

Ngoài tài liệu được GV giới thiệu, SV có thể sử dụng thêm các tài liệu tham khảo khác cho bài viết của 
nhóm. 

 Topic 1: Tính định thức bằng công thức khai triển theo khối 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Lê Anh Vũ (đồng tác giả), Toán Cao Cấp, tập 2 (Đại số tuyến tính), NXB 
Giáo Dục, 2010. 
Yêu cầu: 
+ Sinh viên trình bày phương pháp tính định thức bằng công thức khai triển theo khối. 
+ Nêu 5 ví dụ và trình bày chi tiết lời giải cho 5 ví dụ này. Các ma trận trong 5 ví dụ được cho có 
cấp từ 3 đến 6. 

 Topic 2: Ứng dụng Maple vào giải toán Đại số tuyến tính 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: David, J. Jeffrey and Robert, M. Corless: Linear Algebra in Maple (file: 
C5106_C072.pdf). 
Yêu cầu: 
+ Trình bày cách tính tổng 2 ma trận, tích một số với 1 ma trận, tích của 2 ma trận. 
+ Trình bày cách tìm ma trận chuyển vị, ma trận nghịch đảo và tính định thức của 1 ma trận. 
+ Trình bày cách giải hệ phương trình tuyến tính. 
+ Trình bày cách tìm trị riêng, vector riêng của một ma trận vuông. 



+ SV viết rõ cú pháp (câu lệnh) và cho 1 ví dụ cho mỗi trường hợp. Ma trận trong các ví dụ có cấp 
từ 3 đến 6. 

 Topic 3: Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong mô hình thu nhập quốc dân 
Hướng dẫn: 
+  Tài liệu tham khảo: Chiang, A.: Fundamental methods of Mathematical Economics, McGraw 
Hill, 1984, 112-115. 
Yêu cầu: 
+ Trình bày mô hình và chi tiết cách thiết lập. 
+ Nêu và giải chi tiết 2 ví dụ. 
+ Giải bài tập 5.6 (trang 115) 

 Topic 4: Mô hình Input-Output của Leontief 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Chiang, A.: Fundamental methods of Mathematical Economics, McGraw 
Hill, 1984, 115-124. 
+ Nêu và giải chi tiết 1 ví dụ. 
+ Giải bài tập 5.7 (3 và 4 trang 123, 124). 

 Topic 5: Deriving demand function 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: X2_sol.pdf. 
Yêu cầu: 
+ Trình bày chi tiết cách thiết lập hàm nhu cầu. 
+ Giải các bài tập trong mục 2. 

 Topic 6: Cực đại hóa hàm lợi ích 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Utility_maximization.pdf 
Yêu cầu: 
+ Trình bày phương pháp cực đại hóa hàm lợi ích. 
+ Nêu và giải 1 ví dụ. 

 Topic 7: Ứng dụng của chuỗi số: Bài toán bánh cưới 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Fannon, P. and Kadelgurg, Calculus, Cambridge Uni. Press, 2013, 149-152. 
Yêu cầu: 
+ Trình bày và giải bài toán. 

 Topic 8: Qui tắc nhân tử Lagrange cho bài toán có nhiều rang buộc 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Lagrange Multiconstraints.pdf 
Yêu cầu: 
+ Trình bày phương pháp giải. 
+ Nêu và giải 3 ví dụ. Các ví dụ được cho có từ 2 ràng buộc trở lên. 

 Topic 9: Qui tắc nhân tử Lagrange cho ràng buộc bất đẳng thức 
Hướng dẫn: 
+ Tài liệu tham khảo: Lagrange - Rang buoc bat dang thuc.pdf 
Yêu cầu: 
+ Trình bày phương pháp giải. 
+ Nêu và giải 3 ví dụ. 

 Topic 10: Độ co giãn và ứng dụng 
Hướng dẫn: 



+ Tài liệu tham khảo: Michael, C. Lovell: Economics with Calculus, World Scientific, 2004, 75-
90 
Yêu cầu: 
+ Trình bày khái niệm độ co giãn, công thức tính, 2 ví dụ minh họa và các ứng dụng trong mục 
3.5, 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Qui cách trình bày 

i) SV có thể trình bày bài làm bằng cách viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4. 

ii) Trang bìa yêu cầu đánh máy và đóng tập chung với bài viết theo mẫu sau 

Trang bìa 1 

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Kinh Tế - Luật 

---o0o--- 
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 GVHD: Đoàn Hồng Chương 

 Lớp: K15... 

 Nhóm: Tên nhóm 

 Họ và tên các thành viên 

 1. Nguyễn Văn A - MSSV 

 2. Trần Văn B - MSSV 

 .... 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2014 

 



Trang bìa 2 

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Kinh Tế - Luật 

---o0o--- 
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 Lớp: K15... 

 Nhóm: Tên nhóm 

 Họ và tên các thành viên 

 1. Nguyễn Văn A - MSSV Điểm do nhóm tự chấm 

 2. Trần Văn B - MSSV Điểm do nhóm tự chấm 

 .... 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2014 

Trang bìa 3 (Ví dụ) 
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Chương 2 ..........................................................................................................................................6 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................60 

 



Trang bìa cuối 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Allali, K., and Amahroq, T., Second-order approximations and primal and dual neces- 

sary optimality conditions, Optimization., 40 (1997), 229-246. 

[2] Ben-Tal, A., and Zowe, J., A unified theory of first and second order conditions for 

extremum problems in topological vector spaces, Math. Programming Stud., 19 (1982), 

39-76. 

[3] Ben-Tal, A., and Zowe, J., Directional derivatives in nonsmooth optimization, J. Optim. 

Theory Appl., 47 (1985), 483-490. 

Lưu ý: 

+ Tài liệu tham khảo ghi theo chuẩn APA. 

+ Tham khảo nguồn: https://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing-guide, 
http://guides.is.uwa.edu.au/apa 

IV. Thang điểm 

  Điểm <5 Điểm từ 5 đến 6 Điểm từ 7 đến 8 Điểm từ 9 đến 10 

Nội dung 

Tỉ lệ điểm: 50% 

Các trường 
hợp còn lại 

+ Hoàn thành 80% 
lượng bài tập và tỉ lệ 
bài làm đúng là 60% 

+ Hoàn thành 90% 
lượng bài tập và tỉ lệ 
bài làm đúng là 80%. 

+ Giải đúng và đủ các bài tập 
của phần chung (100%). 

Tỉ lệ điểm: 20% + Hoàn thành 60% 
yêu cầu 

+ Hoàn thành 80% yêu 
cầu. 

+ Hoàn thành tất cả các yêu 
cầu của phần riêng. 

Hình thức 

Tỉ lệ điểm: 10% Thiếu/không chính 
xác từ 4 đến 6 

+ Thiếu/không chính 
xác từ 1 đến 3 mục 

+ Đầy đủ và chính xác các 
mục yêu cầu 

Tỉ lệ điểm: 10% + Tẩy xóa nhiều + Còn đôi chỗ tẩy xóa + Trình bày sạch, đẹp 
Tỉ lệ điểm: 10% + Có nhiều mục chưa 

đánh số rõ ràng 
+ Còn một số mục 
chưa rõ ràng về cách 
đánh số thứ tự hoặc 
phân chia mục 

+ Bố cục rõ ràng 

 

V. Thời hạn nộp bài 

+ Ngày nộp bài: 4, 5, 6, 7, 8 tháng 1 năm 2016 (quá thời gian trên sẽ không nhận bài) 

+ Địa điểm: phòng bộ môn Toán - KT, phòng 306-Linh Xuân (nộp cho cô Hiền - 0919827282) 

+ Thời gian: sáng từ 9h đến 11h; chiều từ 1h30 đến 3h30 

 


