
 



Babak Penyisihan SMP/MTs

1

Bagian 1
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT!

1. Bentuk paling sederhana dari
√ଶ௫మା(௫ିଵ)√ଵା(௫ିଵ)√ଶ

൫௫ି√ହ൯൫√ଵହି√ହ൯൫√ା√ଶ൯
adalah ….

2. Perhatikan gambar!
Pada persegi panjang ABCD, diagonal AC dan BD
berpotongan di titik E. Suatu lingkaran berjari-jari 1
dan berpusat di E menyinggung sisi AB dan CD. Pada
interior persegi panjang tersebut, jika besar sudut
ABE adalah 30 maka luas daerah yang diarsir
adalah ……

3. Hasil jumlah sebanyak 2012 bilangan asli adalah suatu bilangan ganjil sedangkan hasil kali
semua bilangan tersebut adalah suatu bilangan genap. Paling banyak ada berapa bilangan
ganjil di antara 2012 bilangan tersebut?

4. Untuk bilangan-bilangan real ,ܽ ,ܾ dan ,ܿ diberikan sistem persamaan

൝
ܽ+ ܾ= 15
ܾ+ ܿ= 7
ܿ+ ݀ = 8

�

Nilai dari ܽ݀+ ܾܿ − ܾܽ− ܿ݀ adalah ......

5. Suatu bilangan puluhan nilainya sama dengan tiga kali dari hasilkali digit-digitnya. Hasilkali
semua bilangan puluhan yang memenuhi sifat tersebut adalah …..

6. Bilangan asli ܽ terkecil sedemikian sehingga 3ଽܽ+ 3଼ + 3 merupakan bilangan kubik
adalah …..

7. Untuk bilangan real positif ,ݔ jika −ݔ  12 =
ଵ

௫
maka nilai dari

ସݔ − ଷݔ10 − ଶݔ15 − +ݔ122  2012 = ⋯ 

8. Delapan bilangan asli memiliki rata-rata 6,5. Empat dari delapan bilangan tersebut adalah 4,
5, 7, dan 8. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil adalah 10. Jika kedelapan bilangan
diurutkan dari kecil ke besar, maka banyaknya susunan ada …..

9. Banyak bilangan bulat ݔ yang memenuhi −ݔ) 1)ଶ(ݔ− 2)ଷ(ݔ+ 500) = 2012.
adalah …..

10. Kepada lima anak yang lolos sebagai finalis omv2012, tiga anak diantaranya akan diberi
sovenir sebagai kenang-kenangan. Jika terdapat lima sovenir yang berbeda maka banyak
cara memberikan sovenir-sovenir tersebut adalah ..... cara.

11. Indra menggambar suatu ruas garis ܤܣ dengan panjang 15 cm. Dengan pusat ܣ dan ܤ
dibuat busur lingaran dengan jari-jari berturut-turut 8 cm dan 17 cm sedemikian sehingga
kedua busur tersebut berpotongan di titik .ܥ Jika Indra ingin membuat suatu lingkaran yang
melalui titik ܤ,ܣ dan ,ܥ berapa luas lingkaran terbesar yang terbentuk? (Nyatakan dalam .(ߨ
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12. Pada gambar berikut, terdapat 3 lingkaran, satu lingkaran
besar yang berpusat di ܱ dan dua lingkaran kecil. Ruas
garis ܤܣ melewati titik O. Kedua lingkaran kecil saling
berpotongan di ܥ dan ܱ, serta menyinggung lingkaran
besar di ܦ dan .ܧ Perbandingan panjang busur ܧܦ
terhadap ܦܥ + ܧܥ adalah …..

13. Nilai dari
ଵ

√ଵି√ଶ
−

ଵ

√ଶି√ଷ
− ⋯ −

ଵ

√ସସଽ଼ ି√ସସଽଽ
−

ଵ

√ସସଽଽି √ସସଵ
adalah …..

14. Bilangan asli ଵܽ ଶܽ… ܽିଵ ܽ disebut bilangan palindrom jika ଵܽ = ܽ, ଶܽ = ܽିଵ, …,

ܽ = ܽି(ିଵ). Banyak bilangan palindrom prima yang kurang dari 1000 adalah....

15. 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.
Tentu saja, pada satu sisi kubus, masing-masing
bagiannya adalah berdekatan. Jika A, B, C, D, E, F, G,
dan H masing-masing mewakili salah satu dari
bilangan-bilangan yang diberikan seperti di atas, maka banyak susunan (A, B, C, D, E, F, G, H)
yang berbeda ada sebanyak ….. susunan.

16. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan dua kali panjang sisi terpendeknya,
sedangkan panjang sisi ketiga 1 satuan lebih panjang dari panjang sisi terpendek. Jika
panjang sisi-sisi segitiga merupakan bilangan bulat ,ܽ ,ܾ dan ܿ maka banyak nilai ܽ+ ܾ+ ܿ
berbeda yang mungkin adalah …..

17. Perhatikan gambar!
Pada gambar tersebut terdapat sejumlah titik
dan sisi yang dirangkai sedemikian rupa dimana
pada tiap-tiap sisi telah diberikan bobot sesuai
dengan bilangan yang ditentukan. Jika
perjalanan dari titik A ke titik B dilakukan
melalui beberapa titik, maka jumlah bobot
minimal dari sisi-sisi yang telah dilewati adalah
.....
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18. Pada persegi ABCD, titik O adalah titik tengah sisi AB. Lingkaran L berjari-jari 1 berpusat di
titik O melewati titik A dan titik B. Jika titik P pada lingkaran L sedemikian sehingga segitiga
AOP merupakan segitiga samasisi maka keliling segitiga DPC adalah …...

19. Untuk ݊ > 8, berapa banyak bilangan asli ݊ sedemikian sehingga ݊ଶ  −  15݊ + 57
merupakan bilangan kuadrat sempurna?

20. Misalkan dua bilangan dinyatakan sebagai ܵ= 2012(1 + 10ସ + 10଼ + 10ଵଶ + ⋯ + 10 )
dan ܶ = 1 + 10 + 10ଷ + 10 + 10ଵ + ⋯ + 10 . Banyak pasangan (݉ , )݊ sedemikian
sehingga banyak digit pada ܵsama dengan banyak digit pada ܶ dan ݉ + ݊ < 555 adalah .....

Bagian 2
BERIKAN JAWABAN SEJELAS MUNGKIN!

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

Untuk bilangan-bilangan asli berurutan ܽ dan ,ܾ diberikan persamaan:
ସݔ + ଷݔܽ + ଶݔ2011 + +ܾݔ 1 = 0.

Agar persamaan tersebut mempunyai solusi, tunjukkan bahwa ܽ+ ܾ> 126.

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


	cover
	Microsoft Word - soal penyisihan smp 2012



