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Metoda GAUSS – abordare 

științifică 

 Metoda lui Gauss este un algoritm folosit pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii 

liniare ce poate fi uşor programabilă pe calculator. 

 Metoda se bazează pe reducerea succesivă a necunoscutelor, iar sistemul se 
transformă, pas cu pas, în alte sisteme echivalente, ale căror ecuaţii au un număr de 

necunoscute care se micşorează, ea se mai numeşte şi metoda eliminării parţiale. 

 



Etape de rezolvare 

 

 
 

 

Pentru prelucrarea treptată a sistemului, se utilizeaza urmatoarele 

transformari elementare, care conduc la sisteme echivalente: 

 Reașezarea ecuațiilor în altă ordine; 

 Reașezarea necunoscutelor în altă ordine; 

 Înmulțirea unei ecuații cu un număr nenul; 

 Adunarea ecuațiilor membru cu membru. 

 



Aplicând în mod convenabil astfel 

de transformări, se ajunge la una din 

situațiile: 

 
 Sistemul final are forma triunghiulară, soluția sa fiind unică (compatibil 

determinat); 

 Sistemul final are formă trapezoidală, cu mai multe soluții (compatibil 

nedeterminat); 

 Sistemul final conține o contradicție, fără soluții (incompatibil).  

 



Scriem matricea extinsă a sistemului (adică 

matricea sistemului, căreia îi anexăm coloana 

termenilor liberi); 

  Aplicăm transformări elementare (ca și cum am lucra cu ecuațiile) 
asupra acestei matrice, până când aceasta ia forma triunghiulară 
sau trapezoidală; 

 Considerăm sistemul liniar căruia îi corespunde această matrice 
extinsă (el este echivalent cu cel dat!); 

 Dacă în acest sistem apare o contradicție, atunci sistemul este 
incompatibil; 

 Dacă nu apare nicio contradicție, atunci sistemul este compatibil 
sau compatibil nedeterminat, după cum el are forma triunghiulară 
sau trapezoidală; 

 Soluția sistemului (cand aceasta există!) se află ușor, parcurgând 
drumul înapoi, de la ultima ecuație (cu cele mai puține 
necunoscute), către prima (cu cele mai multe necunoscute). 

 



Exemple: 
-sistemul are două ecuații și 2 necunoscute 

 
Sintemul are rang 2: 

-se poate utiliza metoda substituției-metoda reducerii 

-se poate rezolva cu ajutorul determinanților  (regula lui Cramer) 

 

 

   x+5y=11          

   3x-6y=-9   rezultă x=11-5y     

Se înlocuiește în prima ecuație: 3(11-5y)-6y=-9 obținem în urma 

calculelor x=1 și respectiv y=2 





-sistemul are 3 ecuații și 3 necunoscute 




