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Himatikavektor 

OLIMPIADE MATEMATIKA VEKTOR NASIONAL 2011 

SMA Sederajat 

 

Petunjuk Singkat : 

1. Soal terdiri dari 20 isian singkat + 2 esai 

2. Waktu 120 menit 

3. Skor :  

Isian singkat : benar bernilai 1 (salah/kosong bernilai 0) 

Esai : benar bernlai maksimal 7 

 

BAGIAN 1 

1. Ada 16 orang dengan tinggi berbeda akan berjajar untuk berfoto bersama dengan 

urutan, jika dilihat dari tengah, semakin ke kiri semakin tinggi semakin ke kanan 

semakin tinggi. Banyak caranya adalah … 

2. Bilangan bulat positif dengan lambang “abcde”, dengan             , ada 

sebanyak … 

3. Diberikan 40 soal ujian pilihan ganda dengan 4 pilihan. Peserta ujian akan lulus jika ia 

mengerjakan dengan benar lebih 20 soal. Seorang peserta untuk menjawab semua soal 

dengan menebak jawabannya secara acak. Probabilitas ia akan lulus ujian adalah … 

4. Pasangan berurutan   ,   , yang memenuhi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 

  dan   adalah          ,  ada sebanyak … 

5. Bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 2011 yang memuat digit 2 

ada sebanyak … 

6. Bilangan       mempunyai digit sebanyak … 

7. Suatu bilangan bulat positif   dikatakan “bagus” jika ada pemetaan satu-satu dan pada 

    , , ,… ,      , , , … ,    dengan        kuadrat sempurna. Semua bilangan 

bulat positif yang tidak lebih besar dari 1  yang “bagus” adalah  … 
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8. Ada 3 pasang suami istri akan duduk pada 6 kursi yang berjajar ke samping dengan 

syarat, selain suami dan istri, pria dan wanita tidak boleh berdekatan. Caranya ada 

sebanyak … 

9. Semua titik  , ,  ,   dan   akan diberi nomor 1,2,3,4 atau 5 dengan syarat dua titik 

yang terletak pada satu garis berbeda nomor. Banyak cara menomorinya adalah … 

10. Jika dihitung, pada bagian kanan penulisan         akan terdapat 0 berurutan 

sebanyak … 

11. Jika  ,   dan   adalah tiga bilangan real positif yang memenuhi persamaan 

            , maka nilai terkecil dari            adalah … 

12. Banyak fungsi   dari himpunan semua bilangan asli ke himpunan semua bilangan asli 

sehingga untuk setiap bilangan asli     berlaku persamaan                

          adalah … 

13. Jika   dan   adalah dua bilangan real yang memenuhi persamaan             

dan            . Maka       

14. Jika   dan   adalah dua bilangan real yang lebih dari 1, maka nilai minimum dari 

ekspresi 
  

   
 

  

   
 adalah … 

15. Jika  ,  ,   dan   adalah empat bilangan real tidak negative yang memenuhi 

pertidaksamaan         dan         ,  maka nilai maksimum dari 

          adalah … 

16. Jika pada sisi    dan    dari persegi      berturut-turut dibuat titik   dan   

sehingga              , maka           adalah … 

17. Pada sisi    dan    dari persegi      berturut-turut dibuat titik   dan   sehingga 

      . Jika    adalah garis tinggi dari segitiga     , maka        

18. Luas daerah segilima (pentagon)       dengan            ,      

         dan         adalah … 

19. Diketahui segitiga samakaki     dengan       , dan misalkan   adalah titik pada 

busur    dari lingkaran luar segitiga     yang tidak memuat titik  . Jika   adalah 

titik potong antara dua garis yang saling tegak lurus, yaitu garis    dan garis yang 

melalui titik  , maka nilai dari 
     

  
   

20. Diketahui jajargenjang (parallelogram)      dengan          dan         . 

Garis   melalui titik   dan memotong gris    dengan membentuk sudut     dan 

memotong garis    di titik  . Garis   melalui titik   dan memotong garis    dengan 



 

 

membentuk sudut     dan memotong garis    di titik  . Sudut terkecil yang dibentuk 

oleh garis    dan    adalah … 

 

 

BAGIAN 2 

BERIKAN JAWABAN SEJELAS MUNGKIN! 

 

1. Diketahui tiga bilangan bulat membentuk barisan aritmetika dengan beda bukan 

kelipatan 3. Buktikan bahwa jika masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan 3 dan 

hasilnya dijumlahkan, maka hasil akhirnya habis dibagi 9 

2. Diketahui segiempat (quadrilateral) ABCD dengan          ,          dan 

         . Dimisalkan diagonal    dan    berpotongan di titik   dan titik   

adalah titik tengah dari diagonal   . Jika      dan      , maka tentukan luas 

segiempat ABCD. 
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