
ll, Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Jika Lota mengacu kecepatan mobilnya sebesar 40kmljam menuju kantor dia akan telat selama 2
menit. Apabila dia mengacu mobilnya 4Skm{am dia akan datang 1 menit lebih awal. Maka
berapakah keeepatan yang harus dipacu Lota jika 20 menit lagidia harus sudah sampaidi kantof

2. ABCD adalah sebuah trapesium sama kaki dengan AB sejajar DC, AC = DC dan AD = BC. Jika
tinggitrapezium sama dengan AB, maka perbandingan AB : DC adalah?

3. Sebuah gerbong kereta api kosong memiliki massa sebesar 2000k9. Pada keberangkatan awal
gerbong tersebut memuat penumpang dengan massa 80o/odari massa total. Jika pada
pemberhentian station kedua, massa penumpang bertambah seperempatnya. Berapa
perbandingan antara massa penumpang dengan massa totalsetelah daristasiun2?

4. Pada gambardibawah ini, zABG dan zCDE adalah sudut siku-siku. Jika CD = 6 cm, AD = 7 cm
dan AB = 5 cm, berapa luas dari segiempat ABED?

Dalam suatu kelas, nilai ulangan Budi lebih Besar dari pada nilai ulangan Doni. Jika nilai ulangan
Adi ditambah dengan nilai ulangan Doni jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah
nilai ulangan Budi dan Caki. Sdangkan Nilai ulangan Doni lebih besar dari pada dua kali nilai
ulangan Budi dikurangi nilai ulangan Adi. Urutan siswa yang mendapatkan nilai dari yang terendah
adalah...

Find the last 2 digits of 52otz -'rlfr Z

Kubus kubus kecil saling direkatkan sehingga membentuk bangun berikut ini. Apabita totalvolume
dari bangun tersebut adalah 1375 cm3. Maka luas permukaan bangun adalah...

Hari ini, Paman Li merayakan ulang tahunnya yang ke-40. lbu berkata,"Hal ini lucu sekali. Lima
tahun lagi umurmu sama dengan umurku saat ini. Umurku dua kali lipat dari umur annakku hari
ini". Paman Li menjawab,"Manakah yang lebih lucu?Saat usia anakmu sama dengan umurku hari
ini umurmu akan sama jumlahnya dengan umurku hari ini lebih dari umur anakmu hari ini". Maka
berapakah umurku saat ini?
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