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1. Hasil dari ^lL?64 +tJ-lys 'adalah....

A. 53
B. 57
c. 63
D. 67

2. Suhu di dalam kulkas -2oC. Pada saat mati lampu suhu di dalam kulkas naik 3oC setiap 4
menit. Setelatr lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas adalah....

3. Perhatikan pecahan berikut 1,1- 1. q.
4'7' s2 9'

adalali....
3 356

A. 5' 4'7'g :

B. 1. g.:.1
5'9'7'4

A 3 5 6 3

4'7'g's
D. q.1.1. Ig' s' 4'7

'. a :

Urutan pecahan dari png terkecil ke yang besar

A. 10C

B. 3UC

c. 40c
D. goc

4. Hasl a*,(zl'i).'(o,rr'1) *"*
A.6o' li
B. 33u' 

40
jc. 9-
5

D. 10:
)

5. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang
ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah ....

A. 6 liter8.7 iia;; ) .

3: ll''ilH
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7.

8.

9.
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Suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayamakan habis dalam
12 hati. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut
akan habis dalam waktu....

A. 4 hari
B. t hari
C. 16 hari
D. 36 hari

Harga pembelian sebuah roti Rp5.000,00. Roti tersebut dijual dengan keuntungan l5%.
Harga penjualan 100 buah roti adalah ....

A. Rp625.000,00
B. Rp575.000,00
C. Rp500.000,00
D. Rp425.000,00

Pak Rahmat menyimpan uangnya di bank sebesar Rp750.000,00 dengan bunga lg%
pertahun. Besar uang Pak Rahmat setelah 4 bulan adalah....

A. Rp885.050,00
B. Rp880.000,00
C. Rp795.000,00
D. Rp761.250,00

Perhatikan gambar pola berikut!

A. 90 buah
B. 110 buah
C. 120 buah
D. 132 buah

10. Diketahui barisan bit*gun 2,5,8,11,14, ...
Suku ke-50 dari barisan tersebut adalah....

A. t46
B. 147

.c.t49\D. lsl

I 1, Pemfaktoran dari 25,x2 - 49y' adalah ....
A. (25x + 49y) (x -y)B. (25x -7y) (x + 7y)
C. $x - a9fi (5x +y)
D. (5x -7) (5x + 7y)

""8affiffi
Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 adalah ....
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12. Hasil dari : - x adalah ....

x
. l-x

_4,

x

B. x-l
x
,,

c. xo -l
x

l- x2

x

Himpunan penyelesaian dari 4 - 5x > - 8 - x untukr bilangan bulat" adalah ....
A. l-3,-2,-1, 0, 1,....)
B. {-2,-1,0,1,2,....}c. i...., -1, 0,2;3\
D. {...., -2, -1,0,1,2}

Jika A = {semua faktor dari 6} maka banyak himpunan bagian dari A adalah ....
A.4
B.8
c.g
D. 16

Petugas lalu lintas metakukan pemeriksadn,terhadap kendaraan bermotor.
Hasilnya 25 orang memiliki SIM A, 30 orangmemiliki SIM C, 17 orang memiliki SIM A
dan SIM C, sedangkan 12 orang tidak memiliki SIM A mauprm SIM C. Banyak
pengendara bermotor yang diperiksa adalah ....

A. 50 orang
B. 60 orang
C. 72 orang
D. 84 orang

16. Fungsi / ditentukan dengan rumus.(x) = ax * b. Bila f(2) = I dan .fl4) = 7, maka nilai
a+2b adalah....

A. -7
B. -2c.2
D.7

D.

13.

t4.

15.
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17. Rumus fungsi dari grafik pada gambar di samping adararr ....A. f(x) = hc 1
B. -.f(x) :2x 4,
C. ,f(x): -bl
D. .f(x) = -Zx4

Pada sebuah toko, Hida dan Anis membeli terigu dan beras dengan merk yang sama. Hida
me.mbe-li 6kg terigu dan l0 kg beras seharga_Rf84.000,00, sedangkan Anis membeli l0 kgterigu dan 5 kg berasseharga Rp70.000,00.-Haria g kg ierieu aur'zotg uo* uaalatr-...A. Rp152.000,00

B. Rp130.000,00
C. Rp128.000,00
D. Rp120.000,00

Jika x dar .y memenuhi sistem persamaan 5x-3y=)Q dan 3x.-Sy- 4t maka
6x-4y=....

A. 20
B. 22
c. 42
D. 62

18.

19.

20. Gradien gais m pada gambar di samping ini adalah .:..A. I

B. -1
4

c. -lD.4

21. Pers_amaan garis yang melalui titik (3, 4) dan sejajar garis dengan persamaany:b + 4 adalah....
A' Y=b-2
B. y:b+2
C. y:?x + 4
D' Y:2x - 4
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22.

23.

Perhatikan gambar belahketupat ABCD.
lA: lB: I :2. Besar ZCadalah....

A. 600

B. 900

c. 1200

D. 1500

Pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Jika
panjang OR: 2l cm dan besar ZROP = 120o, maka

panjang busur kecil PR adalah ....<n:?)',1
A. 33 cm
B. 42 cm
C. 44 cm
D. 66 cm

24. Luas bangun yang tampak pada gambar di samping
adalah....

A. 120 cmz

B. 136 cm2
. C. 146 cr*

D. 156 cm2

17 cm

25. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran panjang 20 meter dan

lebar l0 m. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar I meter.

Jika jalan akan dipasang keramik dengan biaya Rp60.000,00 setiap meter persegi, maka

biaya yang diperlukan untuk pemasangan keramik adalah ....
A. Rp1.860.000,00
B. RpI.OOO.OOO,OO

C. Rp3.840.000,00
D. Rp12.000.000,00

Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua

titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran
adalah 3 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah ....

A. 3cm
B. 5cm
C. 8cm
D. ll cm

26.
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27' Sebuah bangun berbentuk belahketupat mempunyai paqiang diagonal 24 cm dan 32 cm.Panjang sisi belahketupat tersebut adalah ....
A. 20 cm
B. 28 cm
C, 40 cm
D. 56 cm

28. Perhatikan gambar, jika peRS persegi,
maka panjang RT adalah ....

4A.. 8'cm,7
B. 13 cm.

C. tol cm5'
D. 181 cm

5

29. Gambar di samping adalah sebuah foto yang ditempel pada
kertas karton berukuran 30 cm x 40 cm. Di sebelah tiii, tanan
dan atas foto terdapat sisa karton selebar 3 cm. Karton di
bawah foto digunakan untuk menulis nama. Jika foto dan
karton sebangun,^luas karton unfuk menulis rurma adalah ...A. 32 cm2

B. 120 cm2
C. 150 cm2
D. 240 cmz

S 12cm R

t5
o

cm

30 cm

M
ASKA

E
a)
ot

30. Segitiga ABC siku-situ {i A kongruen dengan segitiga PQR yang siku-siku di R. Jika
panjang BC : l0 cm dan eR = 8 cm. pernyataan beriluiyang urrru, iauun ....A. I A: ZR, dan BC : pe

B. ZA: ZP., danAB = PQ
C. ZB: ZQ, danBC : pR
D. lC: lP, danAC = PQ

Nama prisma tegak yang pempunyai rusuk sebanyak 54 adalah ....A. prisma segi-18
B. prisma segi-24, C. prisma segi-46
D. prisma segi-54

32. flwat yang panjangnya 1,5 m akan digunakan untuk membuat dua buah model kerangka
balok dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 5 cm. panjang sisa kawat adalah ....A. 30 cm

B. 45 cm
C. 79 cm
D. 90;;

31.
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33. Sebuah kotak kayu berbentuk balok. Tinggi kotak 50 cm dan panjang kotak tersebut dua

kali tingginya. Bila lebamya 40 cm lebih pendek dari panjangnya, maka luas pennukaan

kotak itu adalah....
"A. 1,4m2 !

B. 2,8 m2

C. 14 m2

D. 28 m2

Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. Sisi tegak limas tersebut

mempunyai tinggi 15 cm. Volum limas adalah ""
A. 1.2i6 cmj
B. 1.620 cmj
C. 3.888 cm3

D. 4.860 cm3

Adi memiliki dua buah tabung kaca. Tabung I mempunyai diameter 20 cm dan tinggi 15

cm, sedangkan tabung II meripruryai diamJter 30 cm dan tinggi 25 9m' Tabung I penq

berisi air dan selurut isinya iito-gt* ke tabung II, maka tinggi air pada tabung II

adalalr.... (n =3,14)
A. 5,67 cm
B. 6,67 cm
C. 7,67 cm
D. 8,67 cm

Diameter alas kerucut 10 cm dan tingginy a 12 cm.Luas selimut kerucut adalah ....

A. 94,2 am2

B. 102,05 cm2

C. 188,4 cm2

D. 204,1 cm2

Perhatikan gambar berikut !

Besar sudui nomor 1 adalah g5o, dan besar sudut nomor 2

adalah ll0 o.

Besar sudut nomor 3 adalah ....

A. 50

B. 150

c. 250

D. 350

34.

35.

36.

37.
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38. Perhatikan tabel berikut!

Mediannya adalah ....
A. 6,5
B. i'
c. 7,5
D.

39. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4. Setelatr nitai 2 siswa yang ikut ulangan susulan
digabungkan,rata-rata nilainya menjadi 7,5. Rata-rata nilai kedua siswa tersebui adalah ....

A. 7,6
B.8

" c.9
D. 9,2

40. Diagram batang di samping menunjukkan nilai
ulangan Matematika yang diperoleh23 anak pada
suatu kelas
Banyak'siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6
adalatr....

A.
B.
C.
D.
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