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Bagian 1
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT!

1. Jumlah sebanyak 11 bilangan ganjil berurutan adalah 11. Bilangan ganjil terbesar di antara
bilangan-bilangan ganjil tersebut adalah .....

A. 11 B. 21 C. 35 D. Tidak ada

2. Aku adalah suatu bilangan ratusan yang merupakan selisih bilangan kuadrat ratusan dan
bilangan kubik ratusan. Jika ketiga digitku semuanya sama, maka berikut ini bilangan yang
mungkin menjadi Aku adalah ....
A. 111 B. 222 C. 333 D. 444

3. Given a two digit number, a sequence is formed by doubling the units digit, adding the tens
digit and recording the result. The pattern is ten applied to this number to obtain the third
number and so on. (An example would be the sequence 59, 23, 8, 16, 13, …). Find the 13st

term of the sequence if the 1st term is 14.
A. 2 B. 18 C. 17 D. 15

4. Dua bilangan memiliki perbandingan 3 : 7. Jika 21 ditambahkan ke masing-masing bilangan,
perbandingannya menjadi 1 : 3. Selisih kedua bilangan tersebut adalah…..
A. 63 B. 84 C. 113 D. 147

5. Untuk bilangan-bilangan bulat ܽ dan ,ܾ jika 2012 −
ି

್

మబభమ

ଶଵଵ
= 2010 dan ܽ− ܾ= 2011

maka nilai terkecil dari ܽ+ ܾ=….
A. 2011 B. 2012 C. 4022 D. 6035

6. Hitunglah nilai dari  20102010 × 20102012 −  20102009 ×  20102013 = …. 
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

7. Sarinah mempunyai uang sebesar Rp 500.000,- yang terdiri atas uang sepuluh ribuan dan
lima ribuan. Jika lembaran uang yang dimiliki Sarinah ada sebanyak 60 lembar maka selisih
banyaknya lembar uang sepuluh ribuan dan lima ribuan itu adalah ….. lembar.
A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

8. Di sebuah gudang hasil pertanian milik Pak Hadi, sebesar 30% dari luas gudang tersebut
digunakan untuk menyimpan beras, sedangkan 25% luas lainnya digunakan untuk
menyimpan jagung, dan 20% untuk menyimpan kedelai. Sisa luasan dari gudang tersebut
sebesar 100 m2 dibiarkan kosong. Luas seluruh gudang hasil pertanian milik Pak hadi
adalah…… m2.
A. 400 B. 500 C. 600 D. Tidak mungkin

9. Five students take a test on which any integer score from 0 to 100 inclusive is possible. If the

median score is 50, what is the largest possible average score of the five students?

A. 60 B. 70 C. 80 D. 90

10. Perhatikan gambar!
Pada persegi ABCD, titik-titik E, F, G, dan H berturut-turut adalah titik-
titik tengah sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD. Sedangkan titik-titik I dan J
berturut-turut adalah titik-titik tengah CG dan AH. Jika panjang sisi
persegi adalah 1 maka luas daerah yang diarsir adalah …..
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11. Perhatikan gambar!
Titik O merupakan titik tengah sisi AB pada persegi ABCD. Ruas
garis PQ sejajar sisi AD dengan perbandingan AP : PB = 1 : 3.
Lingkaran L berpusat di titik O melewati titik A dan titik B. Titik E
merupakan titik potong ruas garis PQ dan lingkaran L. Jika panjang
sisi AB adalah 4 cm maka panjang QE adalah …… cm.

A. √3 B.  4 − √3 C.
1

3
√3 D.

1

4
√3

12. A car moved from A to B at a speed of 40 km/h and returns from B to A at 60 km/h. It
travelled 3 rounds with 12 hours. What is distance between A and B?
A. 88 km B. 90 km C. 92 km D. 96 km

13. Town M is 295 miles from Town N along a certain route. A car starts from Town M at 7:10
AM and travels along this route toward Town N at steady rate of 50 mph. Another car starts
from Town N at 7:40 AM and travels along this route toward Town M at a steady rate of 40
mph. At what time do the cars pass each other?
A. 08:00 AM B. 09:10 AM C. 10:40 AM D. 11:00 AM

14. Sebuah botol kecil berkapasitas 875 mililiter digunakan untuk mengisikan cairan ke dalam
botol besar berkapasitas 20 liter. Apabila botol besar yang semula kosong diisi hingga
penuh, maka botol kecil digunakan sebanyak ...... kali.
A. 17 B. 20 C. 23 D. Tidak mungkin

15. Jika ܽ+ 3ܾ= 1 dan 2ܾ+ 3ܿ= 2 maka 2ܽ+ 6ܾ+ 9ܿ= …….

A.
ଶିଷ


B.

ଷିଶ


C.

ଷିଶ


D.

ଶିଷ



16. Sebanyak 4 huruf dipilih dari huruf-huruf V, E, K, T, O, dan R akan
disusun menempati persegi satuan di samping. Jika huruf V harus
selalu dipilih untuk ditempatkan di pojok kiri atas dan huruf R
harus selalu dipilih untuk ditempatkan di pojok kanan bawah,
maka ada berapa cara penempatan huruf-huruf tersebut?
A. 6 B. 9 C. 12 D. 15

17. Hasilkali suatu bilangan genap dan suatu bilangan ganjil adalah 840. Bilangan ganjil terbesar
yang memenuhi syarat tersebut adalah .....
A. 101 B. 105 C. 111 D. 121

18. Each of 8 boxes contains at least one marble. Each box contains a different number of
marbles, except for two boxes which contain the same number of marbles. What is the
fewest marbles that the 8 boxes could contain in all?
A. 29 marbles B. 30 marbles C. 37 marbles D. 40 marbles

19. Pada sebuah kotak hanya berisi kelereng merah dan kelereng hijau,
ଷ

ହ
bagian isinya adalah

kelereng berwarna hijau. Ke dalam kotak tersebut ditambahkan 5 kelereng merah dan 5

kelereng hijau. Sekarang,
ଷ


bagian kelerengnya adalah merah. Banyak kelereng pada

mulanya dalam kotak tersebut adalah .... buah.
A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

20. Diberikan segitiga samasisi .ܥܤܣ Titik ܦ terletak pada sisi ܥܤ sedangkan titik ܧ terletak
pada sisi ܥܣܦ∠  sedemikian sehingga ܥܣ = 40  dan  ∠ܥܤܧ = 35. Jika ܺ merupakan titik
perpotongan antara ܦܣ dan ܧܺܦ∠ maka  ܧܤ = .......
A. 120 B. 135 C. 150 D. Tidak mungkin
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21. Let =ݕ
௫ାଶଽାଶଵାଶଵଵାଶଵଶାଶଵଷାଶଵସାଶଵହାଶଵ

ଶଵଶ
.

Find the least value of soݔ that ݕ is integer.
A. 2008 B. 2010 C. 2012 D. 2014

22. Of the three figures shown, which can be drawn without lifting your pencil or retracting a
line segment?
A. (1) and (2)
B. (2) and (3)
C. (1) and (3)
D. (1), (2), and (3)

23. Tujuh puluh persen dari setengah banyak siswa di kelas V adalah laki-laki. Jika ada sebanyak
26 siswa perempuan di kelas tersebut maka paling sedikit banyak siswa di kelas V adalah ….
A. 30 B. 32 C. 40 D. 45

24. There are four father,A,B,C and D. Each has a daughter. The four daughters are asked to
enter a darkroom. Then A,B,C and D enter the dark room and each of them walks out with
his own daughter. If none of them comes out with his own daughter, in how many ways this
can happen?
A. 8 ways B. 9 ways C. 10 ways D. 11 ways

25. Bilangan pecahan



dikatakan sebagai pecahan sejati jika > ݍ dan FPB(ݍ,) = 1. Jika ݍ

adalah bilangan bulat mulai dari 2 sampai 9 maka banyak bilangan pecahan sejati positif
berbeda yang dapat dibuat ada sebanyak .... bilangan.
A. 16 B. 20 C. 25 D. 27

26. Two trains start at the same time, one from A to B and the other from B to A. If they arrive at
B and A respectively 3 hours and 12 hours after they passed each other, find the ratio
between their speeds.
A. 4 : 1 B. 4 : 3 C. 3 : 1 D. 3 : 2

27. How many three digit numbers satisfy the conditions that there is no repetition in the digits
and the number must contain a 7.
A. 100 B. 150 C. 200 D. 250

28. The four digit 1, 2, 3, 4 are written in increasing order. You must insert one plus sign and one
minus sign between the 1 and 2, or between 2 and 3, or between 3 and 4, to produce
expressions with different answer. For example: 1 – 23 + 4 gives the answer – 18. How
many different positive number answers can be obtined in this way?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

29. Let AB be the diameter of a semicircle with centre O. Let C and D be points on the semicircle
with C in between B and D. The segments AC and BD intersect at a point E, AC and OD
intersect at a point F, BD and OC intersect at a point G. If the quadrilateral OFEG is cyclic,
find the angle of AEB.
A. 75 B. 115 C. 135 D. impossible

30. Sebanyak 60% dari banyak siswa di suatu sekolah adalah perempuan. Sedangkan 60%
dari banyak siswa perempuan dan 50% dari banyak siswa laki-laki di sekolah itu berasal
dari Propinsi Jawa Timur. Berapa persen banyak siswa yang berasal dari luar Propinsi Jawa
Timur?
A. 44% B. 48% C. 50% D. 52%

(1) (2) (3)
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Bagian 2
TULISKAN JAWABAN AKHIR!

31. Permen yang dimiliki Anggun masih tersisa tiga rasa: apel, anggur, dan jeruk. Permen rasa
apel tinggal 1 permen, sedangkan permen rasa anggur tinggal 2 permen, dan permen rasa
jeruk tinggal 3 permen. Kepada keempat temannya, Anggun membagi permennya sehingga
masing-masing dari mereka menerima 1 permen. Ada berapa cara Anggun membagi
permen-permen tersebut?

32. Perhatikan motif satu ubin pada gambar di samping!
Savora memiliki 4 ubin bermotif seperti pada gambar. Sebanyak 4 ubin
tersebut disusun sedemikian sehingga setiap dua ubin beririsan penuh pada
satu sisinya. Paling sedikit banyak segitiga yang terjadi pada hasil susunan
Savora adalah ….. cara.

33. Gula jenis A harganya Rp 13.000,- per kg sedangkan gula jenis B harganya Rp 10.000,- per
kg. Seorang penjual mencampur gula jenis A dan jenis B dengan komposisi gula jenis A dan
jenis B adalah 1 : 2. Penjual itu menjual kembali gula campuran dengan harga Rp 12.000,-
per kg. Tentukan besarnya modal berupa uang yang harus disiapkan untuk membeli gula
agar si penjual mendapat untung sebesar Rp 24.000,-.

34. Perhatikan gambar!
Titik O merupakan titik potong diagonal AC
dan diagonal BD. Besarnya sudut BOC adalah
700. Jika segitiga POQ adalah segitiga samasisi
maka besarnya sudut OAP adalah ……

35. Bilangan ݔ yang dinyatakan sebagai berikut merupakan bilangan bulat.

=ݔ
൫3 − √3൯൫2 + √2൯+ ൫√3 − 1൯൫2 + 3√2൯

2 + √6

Nilai paling sederhana dari ݔ adalah …..

36. Enam dadu identik disusun di atas papan seperti
pada gambar . Masing-masing sisi dadu bertuliskan
tepat satu huruf di antara V, E, K, T, O, dan R.
Huruf apa sajakah yang tidak mungkin terdapat
pada sisi dadu yang menempel di papan?

37. Suatu lintasan balap mobil mainan berbentuk lingkaran dengan keliling 360 m. Tiga mobil
mainan dimainkan. Mereka berangkat bersama-sama dari titik yang sama pada pukul
20:12. Mobil pertama dapat mengelilingi lintasan sepanjang 48 meter per menit, mobil
kedua dapat mengelilingi lintasan 60 meter permenit, dan mobil ketiga dapat mengelilingi
lintasan sepanjang 72 meter permenit. Untuk pertamakalinya setelah mereka berangkat
bersama-sama, mereka akan bertemu kembali pada pukul …..

70
0
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38. Pada acara ulang tahun Rosalina, disediakan sebanyak 20122012 kardus berisi sovenir.
Setiap kardus berisi sebanyak 9999 sovenir yang sama. Sovenir-sovenir itu akan dibagikan
kepada orang-orang yang hadir pada acara tersebut. Jika setiap orang mendapat sovenir
yang sama banyak maka paling sedikit harus ditambah berapa sovenir lagi agar semua
sovenir itu habis dibagikan kepada 1000 orang yang hadir?

39. Three times the number of candies in box A is less than the number of candies in box B. The
sum of the number of candies in box A and C is less than the number of candies in box B.
There are more candies in box D than in box B. There are 6 candies in box C and 9 candies in
box D. How many candies does box B contain?

40. Two candles have different lengths and thicknesses. The longer one can burn for 7 hours and
the shorter one for 10 hours. After 3 hours’ burning, both candles have the same length.
What was the shorter candle’s length divided by the longer candle’s length?

Bagian 3
BERIKAN JAWABAN SEJELAS MUNGKIN!

(Jawaban soal ini digunakan sebagai pembanding apabila terdapat dua atau lebih peserta dengan
skor yang sama pada peringkat teratas).

Perhatikan gambar!
Masing-masing sisi kubus yang ditampakkan pada jaring-jaring tersebut
dibagi menjadi empat bagian seperti pada gambar dan diberikan
penomoran dengan bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 4
sedemikian sehingga ketika jaring-jaring tersebut
dirakit kembali menjadi kubus, setiap dua bagian
yang berdekatan tidak diberikan bilangan yang
sama. Dua bagian dikatakan berdekatan jika
keduanya berada pada sisi yang sama atau
keduanya beririsan pada rusuk yang sama. Buatlah sebanyak mungkin
penomoran pada jaring-jaring kubus tersebut sehingga memenuhi
kondisi di atas.

----( ooo0-TimSoal OMV2012-0ooo )----
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