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BABAK 2 
BERIKAN JAWABAN SEJELAS MUNGKIN! 
 
1. Ada 2011 siswa yang sedang berbaris. Dimulai dari baris awal 

sampai akhir mereka berhitung dari (1,2,3,1,2,3,…). 
Kemudian dimulai dari baris akhir sampai awal mereka 
berhitung (1,2,3,4,1,2,3,4,…). Berapa banyak siswa yang 
menghitung 1 dua kali? 
 

2. Di meja kelas terdapat secarik kertas yang berisikan soal 

matematika,  

 
Dimana masing-masing symbol segitiga dan persegi panjang 
diatas merepresentasikan suatu digit. Dua siswa A and B 

duduk berhadapan di meja tersebut. Mereka membaca soal 
tersebut dari arah mereka masing-masing dan mendapat 

hasil jawaban yang sama. Berapakah jawaban mereka ? 
 

3. State University of Malang’s telephone number is an eight 
digit number. The sum of the two numbers formed from the 

first three digits and the last five digits respectively is 66558. 
The sum of the two numbers formed from the first five digits 
and the last three digits is 65577. Find the telephone number 
of State University of Malang ? 
 

4. Dari bilangan asli 1,2,3,4,5,… hapus bilangan kelipatan 2 dan 

kelipatan 3, tetapi simpanlah bilangan kelipatan 5. Bilangan 
yang tersisa adalah ; 

1,5,7,10,11,13,15,17,19,20,23,25,29,30,… 
Pada pola diatas, tentukan bilangan ke- 2011 ! 
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5. Andrew bermain permainan memanah. Pada target panahan 
di bawah ini setiap lingkaran mempunyai nilai yang berbeda. 
Berapa nilai minimum yang harus di panah oleh Andrew agar 
mendapatkan nilai tepat 100 ? 

 

 
6. Siswa SMP dan SMA mengikuti ujian matematika di Gedung 

Prof. Soedarto Undip. Jika seorang siswa SMP keluar 
gedung, maka 1/7 dari siswa yang berada di gedung adalah 
siswa SMP. Jika dua siswa SMA keluar gedung, maka 1/5 
dari siswa yang berada di gedung adalah siswa SMP. 
Tentukan perbandingan banyaknya siswa SMA : SMP. 

 

7. Barisan bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... 
dimana dua bilangan pertama adalah 1, dan bilangan 
selanjutnya diperoleh dari jumlah dua bilangan sebelumnya. 
Berapa angka satuan pada jumlah dari 2011 bilangan 
Fibonacci pertama ? 
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8. Diameter vertical dari lingkaran digeser ke kanan 3 cm dan 
diameter horizontalnya digeser ke atas 2 cm seperti gambar 
dibawah ini. Tentukan perbedaan dari daerah yang diarsir 
dengan yang tidak diarsir ! 

 

 
 

 
9. Gambar dibawah ini menunjukkan trapesium ABCD. E adalah 

titik di BC sehingga BE=1 cm dan EC=4 cm. AE membagi 
ABCD menjadi dua bagian. Perbandingan luas kedua bagian 
tersebut adalah 1 : 6. Tentukan perbandingan dari panjang 
AB : DC !  

 
  

10. It is easy to arrange 16 checkers in 10 
rows of 4 checkers each, like the figure 
beside. Draw and arrange 9 checkers in 

10 rows of 3 checkers each. 
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11. Ada sembilan buah kursi yang akan ditempati oleh enam 

orang siswa dan Profesor Alpha, Beta, dan Gamma. Ketiga 

profesor ini datang sebelum keenam siswa dan memutuskan 
untuk memilih kursi mereka sehingga setiap profesor duduk 
di antara dua siswa. Ada berapa banyak cara Profesor Alpha, 
Beta, dan Gamma dapat memilih tempat duduk mereka? 
 

12. Gambar dibawah ini adalah setengah lingkaran ACB dengan 
diameter AB = 21 cm. Sudut 𝐷𝐴𝐵 = 30° dan busur DB adalah 

bagian dari lingkaran lain yang berdiameter A. Berapa 
keliling dari daerah yang diarsir ?  

 
 

13. A finite number of arcs of a circle are painted black (see 
figure). 

 
 

The total length of these arcs is less 
1

5
 of the circumference. 

Show that it is possible to inscribe a square in the circle so 
that all vertices of the square are in the unpainted portion of 
the circle. 


