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1. Pada sisi kanan dan kiri sebuah jalan raya terdapat perumahan. Rumah-rumah yang terdapat di sisi 
kiri jalan dinomori berurutan dengan nomor ganjil dari angka 1 sampai 39. Rumah-rumah di sebelah 
kanan jalan dinomori secara berurutan dengan nomor  genap dari angka 2 sampai 34. Berapa 
jumlah keseluruhan rumah di sepanjang sisi jalan ini?

  A) 37
 B) 38
 C) 28
 D) 36
     
2. Setengah dari seperseratus adalah…
 A) 0,005
 B) 0,002
 C) 0,05
 D) 0,02     
  
3. Kuadrat dari hasil penjumlahan angka 5 dan 6, dikurangi hasil perkalian kedua angka tersebut 

adalah…
  A) 31
 B) 41
 C) 61
 D) 91          

4. Berapa cara yang dapat digunakan untuk membentuk angka 2006 dengan mengikuti arah panah 
pada gambar di bawah?

  A) 12
 B) 11
 C) 10
 D) 8      

5. Manakah jaring-jaring bangun yang dapat membentuk kotak seperti di bawah ini? 
 
     

     

6. Berapa angka terbesar yang mungkin didapat dari kombinasi susunan enam kartu angka di bawah 
ini ?

  A) 6 475 413 092
 B) 4 130 975 642
 C) 3 097 564 241
 D) 7 645 413 092
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7. Pada gambar-gambar di bawah ini manakah jarum jam yang membentuk sudut 150°? 
                                 

       

8. Sebuah toko perlengkapan olahraga menyebarkan brosur sebagai berikut :
         

 Berapa harga sebuah bola sepak?
 
 A) Rp 130.000.00
 B) Rp   60.000.00
 C) Rp   50.000.00
 D) Rp   40.000.00

9. Jika 3x2006 = 2005+2007+a , maka a sama dengan…
  A) 2003
 B) 2004
 C) 2005
 D) 2006

10. Satu meja berbentuk persegi dapat ditempati 4 orang, masing-masing satu orang di setiap sisi. 
Jika 10 meja disusun berhimpitan menjadi satu baris, berapa tempat yang kini tersedia?

  A) 40
 B) 32
 C) 30
 D) 22           

11. Ana menambahkan bilangan dua angka terbesar yang habis dibagi 3 dengan bilangan dua 
angka terkecil yang habis dibagi 3. Adam menambahkan bilangan dua angka terbesar yang 
tidak habis dibagi 3 dengan bilangan dua angka terkecil yang tidak habis dibagi 3. Berapa selisih 
perhitungan yang didapat Ana dengan hitungan Adam ? 

  A) 2
 B) 3
 C) 4
 D) 5

12. Pada persegi panjang ABCD di bawah, |AB| = 4 cm, dan |BC| = 1 cm. Titik E berada tepat 
ditengah AB, Titik F tepat berada di tengah AE. Titik G tepat berada di tengah AD dan titik H tepat 
berada di tengah AG. Luas bidang yang diarsir dalam cm2 adalah…

 A)  ¼ 
 B) 1
 C) 1/8
 D) 1/2      
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13. Berapa hasil operasi penjumlahan dan pengurangan di samping ini?
  A) 111111111
 B) 1010101010
 C) 100000000
 D) 999999999   

14. Diameter lingkaran di bawah ini adalah 10 unit. Keliling bangun yang dibatasi garis tebal adalah…..
   A) 8
 B) 16
 C) 20
 D) 25 

15. Enam buah mobil diparkir dalam dua baris. Manakah jalur terpendek yang menghubungkan titik S 
ke F? 

  

16. Pada gambar di bawah, sebuah persegi terbentuk dari alas empat segitiga sama sisi. Di dalam 
persegi tersebut terdapat empat buah lingkaran identik dengan jari-jari masing-masing 5 cm. 
Berapa keliling bentuk bintang segi empat pada gambar di bawah?

   A) 40
 B) 80
 C) 120
 D) 160   
  

17. Selembar kertas berbentuk segi enam beraturan seperti di bawah dilipat sedemikian rupa sehingga 
tanda-tanda titik di ujung kertas saling bertemu pada titik O (pusat segi enam). Maka bentuk yang 
didapat sekarang adalah…

   A) Bintang segi enam
 B) Dodecagon
 C) Segi enam
 D) Segitiga sama sisi

18. Kubus pada Gambar 1 terdiri dari sejumlah kubus kecil. Untuk mengecatnya dibutuhkan 9 kilogram 
cat. Berapa kilogram cat yang dibutuhkan untuk mengecat bagian putih pada bangun pada 
Gambar 2?

  A) 2
 B) 3
 C) 4,5
 D) 6    

19. Berapa selisih penjumlahan 1000 bilangan bulat positif pertama yang genap dan berurutan dengan 
1000 bilangan bulat positif pertama yang ganjil dan berurutan?

 A) 1
 B) 1002
 C) 500 
 D)  1000      
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20. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap sebesar 25 meter setiap detik. Berapa kilometer jarak 
yang akan ditempuh mobil tersebut dalam waktu satu jam?

 A) 100 km
 B) 90 km
 C) 80 km
 D) 75 km   

21. Dua gambar di bawah adalah jaring bangun untuk kubus yang sama. Huruf apa yang ditandai 
dengan tanda tanya “?”

 A) A
 B) B
 C) C
 D) E       
         
22.  Pada sebuah kota terdapat sebuah danau dan dua pulau kecil di tengahnya. Untuk memudahkan 

lalu lintas kota tersebut dibangun enam jembatan untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut. Jika 
seseorang ingin pergi dari tempat A menuju B sedangkan tiap jembatan hanya boleh dilalui satu kali, 
berapa kemungkinan rute yang mungkin ditempuh? 

     A) 0
 B) 2
 C) 4
 D) 6          
 

23. Fitri menyusun bentuk persegi menggunakan batang korek api sesuai pola di bawah. Berapa batang 
korek api yang perlu ditambahkan untuk membuat persegi ke-31 dari persegi ke-30?

 A) 148
 B) 61
 C) 254 
 D) 124

24. Sebuah tanki memasok BBM untuk 3 buah pompa bensin (SPBU). Pada SPBU pertama isi tanki 
dikeluarkan 30%. Pada SPBU kedua dikeluarkan 40% BBM tersisa. Dan pada SPBU ketiga, 
dikeluarkan setengah dari BBM yang tertinggal. Berapa BBM yang tersisa jika dinyatakan dalam 
persentase dari isi awal tanki? 

  A) 21
 B) 10
 C) 12
 D) 14          

25.  Pada sebuah ujian matematika yang dilaksanakan di satu kelas, 
1
8

 jumlah siswa mendapat nilai C,   

1
6  

mendapatkan B, 
2
3

  mendapatkan A dan sisanya mendapat F. Berapa siswa yang mendapat F 

jika dalam kelas tersebut terdapat kurang dari 30 siswa ?
 
 A) 0
 B) 1
 C) 2
 D) 3         
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26. Tiga sekawan Alam, Tomo dan Bayu pergi ke gelanggang renang 15 kali. Alam membayar tiket 
masuk untuk ketiganya sebanyak 8 kali kunjungan. Sedangkan Tomo melakukannya sebanyak 
7 kali. Bayu kemudian membayar Rp. 30.000,00 untuk melunasi tiket untuk dirinya. Bagaimana 
membagi uang yang dibayarkan Bayu sehingga mereka bertiga mengeluarkan uang yang sama?

 A) Rp. 22.000,00 untuk Alam dan Rp. 8.000,00 untuk Tomo
 B) Rp. 20.000,00 untuk Alam dan Rp. 10.000,00 untuk Tomo 
 C) Rp. 15.000,00 untuk Alam dan Rp. 15.000,00 untuk Tomo
 D) Rp. 18.000,00 untuk Alam dan Rp. 12.000,00 untuk Tomo

27. Pada sebuah papan tulis dituliskan angka 1 sampai 2006. Joko menandai angka-angka yang habis 
dibagi 2. Agam menandai angka-angka yang habis dibagi 3. Dan Yulius menandai angka-angka 
yang habis dibagi 4. Berapa angka yang tepat ditandai dua kali?

  A) 1003
 B) 668
 C) 501
 D) 334      

28. Satu ruas garis OE memiliki panjang 2006 unit. Titik A, B dan C terletak di sepanjang ruas garis 
tersebut. |OA| = |BE| = 1111 dan |OC| = 70%|OE|. Bagaimana urutan titik-titik A, B, dan C pada ruas 
OE tersebut?

     A) A,B,C
 B) A,C,B
 C) C,B,A
 D) B,A,C

29. Sebuah tali sepanjang 15 meter dipotong sedemikian rupa sehingga potongan-potongannya 
memiliki panjang berbeda. Jika potongan yang ada disyaratkan tepat dalam satuan meter, berapa 
potongan terbanyak yang mungkin diperoleh? 

  A) 3
 B) 4
 C) 5
 D) 6           

30. Pada baris bilangan di bawah, manakah yang suku keduanya merupakan nilai tengah dari suku 
pertama dan ketiga? 

 
 A)              B) 12; 21; 32             C)       D) 0,3;  0,7;  1,3
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SOAL URAIAN

1. Rustam, Edi dan Faisal mengumpulkan buah stroberi. Edi mengumpulkan 20 % lebih   
 banyak dibanding Rustam, tetapi 20 % lebih sedikit dibanding buah yang dikumpulkan   
 Faisal. Berapa persen lebih banyak, buah yang dikumpulkan Faisal dibanding milik Rustam ?

2. Ada berapa bilangan 5 angka yang tidak tepat habis dibagi 5 jika ditentukan syarat bahwa dua  
 angka pertamanya bukan angka 5?

3. Carilah hasil-hasil berupa 5,26,30 dan 55 dengan masing-masing mengunakan empat angka ‘5’,  
 dan empat operasi matematika !

4. Carilah bilangan asli terkecil yang memenuhi semua syarat berikut:
 
 • Jika dibagi 5, sisa 4
 • Jika dibagi 7, sisa 6
 • Jika dibagi 9, sisa 8
 

5. Di tengah sebuah danau, tumbuh sekuntum bunga ajaib. Bunga ini mampu tumbuh dua kali   
 lebih besar dibanding ukuran sehari sebelumnya. Pada hari ke-137 bunga ini menutupi seluruh  
 permukaan danau. Jika pada danau yang sama semula ditanam dua kuntum bunga, dalam berapa  
 hari permukaan danau tersebut akan tertutup seluruhnya ?




