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PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 1 

 

1. ( 16 + 17 + 18 + 19 + 20 ) – ( 15 + 14 + 13 + 12 + 11 ) = …. 

2. 20 + 18 + 20 x 4 – 18 : 3 = …. 

3. 2 hari yang lalu adalah hari Selasa, Tentukan hari apakah 10 hari lagi dari ini! 

4. Dalam kompetisi matematika Amir termasuk dalam urutan ke 10 dari atas sekaligus 

urutan 10 dari bawah. Ada berapa jumlah peserta kompetisi matematika tersebut ? 

5. Umur Danu 5 tahun lebih tua dari umur Ela. Umur Ela 3 tahun kurang dari umur Farid. 

Umur Farid tiga kali umur Gina. Jika umur Gina 5 tahun. Berapa umur Danu ?  

6. Seorang pedagang memiliki 10 lembar uang lima ribuan dan 5 lembar uang sepuluh 

ribuan. Uang itu akan ditukarkan menjadi uang keeping dua ribuan. Berapa lembar uang 

dua ribuan yang diterima pedagang ? 

7. Pagi hari Budi membaca buku dari halaman 10 sampai 15. Sore hari Budi membaca 

buku dari halaman 21 sampai 25. Berapa banyak halaman yang di baca Budi selama 

sehari ? 

8. Tentukan nilai dari 1 + 3 + 5 + … + 17 + 19 = …. 

9. Harga 5 bungkus coklat Rp. 35.000,- dan harga 7 bungkus permen Rp. 28.000,- Ani 

membeli 3 bungkus coklat dan 3 bungkus permen, maka uang yang harus dibayarkan 

Ani adalah …. 

10. Pak Andi membeli 6 paket gula pasir masing-masing beratnya 5 kg. gula pasir iru akan 

dimasukkan kedalam kantong plastik dengan berat 3 kg. Banyak kantong plastik yang 

diperlukan adalah …. 

11. Selisih bilangan terbesar tiga angka dan terkecil tiga angka yang dibentuk oleh angka 

3, 5 dan 7 dengan tidak ada angka yang berulang adalah …. 

12. Berapakah bilangan 2 angka terkecil yang bisa dibagi 2, 3 dan 4 …. 

13. Umur kakak dua kali umurku. Jika tahun 2019 umurku 6 tahun, maka kakak lahir tahun 

.... 

14. Nina lebih tua dari Andre namun lebih muda dari Siti, sedangkan Tino lebih tua dari 

Surti, Tino lebih muda dari Andre. Siapakah yang paling muda! 

15. Tentukan nilai 2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2 = …. 

 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 2 

 

1. Umur Hamidah 3 tahun lagi 12 tahun, umur Andi 2 tahun yang akan datang 10 tahun. 

Tentukan jumlah umur mereka sekarang ? 

2. Berapa banyak angka 2 yang ditulis dari 0 – 40 adalah .... 

3. Dua bilangan berikutnya dari barisan 3, 4, 7, 11, 18 , …, ….  

4. Bu Mutia mempunyai 12 bunga mawar, dan anggreknya 7 batang lebih banyak dari 

mawar. Berapa Jumlah bunga Bu Mutia seluruhnya ? 

5. Ayah membeli lima ekor bebek dan tiga ekor kambing. Berapa jumlah kaki hewan yang 

dibeli Ayah ? 

6. Beberapa anak sedang mengantri. Di depan Rudi ada 12 anak dan dibelakang Rudi ada 

13 anak. Berapa anak yang mengantri saat itu ? 

7. Jika kemarin hari rabu, maka dua hari setelah besok adalah hari ? 

8. Satu jam yang lalu waktu menunnjukkan pukul 08.00. Satu jam kemudian waktu 

menunjukkan pukul ? 

9. membaca 2 buku perlu waktu 6 jam. Membaca satu buku perlu waktu … jam 

10. Paman tiba di Surabaya pukul 08.00. Paman tiba di Surabaya setelah 4 jam. Pukul berapa 

paman berangkat dari Lumajang ? 

11. Dina mengerjakan PR selama 2 jam. Risa mengerjakan lebih cepat 1 jam dari Dina. Jika 

Risa selesai mengerjakan pukul 8 malam, maka jam berapa Dina mulai mengerjakan PR 

? 

12. Adik lahir 5 tahun setelah aku lahir. Kakak lahir dua tahun sebelum aku lahir. Jika tahun 

2018 kakak berusia 15 tahun, maka adik lahir tahun … 

13. Sepuluh buku matematika disusun di rak buku, urut dari kiri ke kanan mulai nomor 1 – 

10. Buku nomor berapa urutan ke empat dari kanan ? 

14. Tahun kemarin adik berusia 5 tahun. 5 tahun yang akan datang berapa usia adik ? 

15. Berapakah jumlah semua kelereng yang berada pada semua kotak, jika empat kotak 

kuning berisi masing-masing 25 butir, pada 3 kotak putih 35 butir dan pada sebuah kotak 

merah 45 butir ? 

 

 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 3 

 

1. Ahmad, Budi dan Fahri setiap hari diberi uang saku masing-masing Rp. 2.500, Rp 3.000 

dan Rp 3.500. Apabila uang mereka dikumpulkan, dalam berapa harikah uang mereka 

melebihi Rp 100.000,- ? 

 

2. Dalam sebuah perkemahan, jumlah peserta adakah 50 orang, bila satu tenda dapat 

menampung 6 orang. Berapakah paling sedikit jumlah tenda yang dibutuhkan ? 

 

3. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh seseorang dalam waktu 8 hari. Bila pekerjaan 

tersebut diselesaikan oleh 2 orang pekerja, maka dapat selesai dalam waktu …. hari 

 

4. Jika besok adalah hari senin, maka dua hari sebelum kemarin adalah hari .... 

 

5. Disebuah negeri impian, dalam seminggu jumlahya 6 hari, Harinya meliputi senin, 

selasa, kamis, jumat, sabtu dan minggu, bila hari ini di negeri impian hari senin, maka 

20 hari lagi adalah hari .… 

 

6. Nina lebih tua dari Andre namun lebih muda dari Siti, sedangkan Tino lebih tua dari 

Surti, Tino lebih muda dari Andre. Urutkan umur mereka dari yang paling muda! 

 

7. Beberapa kaleng berisi permen sebagai berikut ! : kaleng merah 15 butir, kaleng putih 

20 butir, kaleng hijau 25 butir, kaleng hitam 30 butir, kaleng kuning 35 butir. Berapakah 

jumlah permen pada kaleng merah, kuning, putih dan hijau ?   

 

8. Uang saku Mira dan uang saku Dita jumlah semuanya Rp 10.000,-. Pagi hari Mira 

membeli Roti Rp 1.000,-, Nasi goreng Rp 2.500,- dan Es Jus Rp 1.500,- dan uang 

sakunya bersisa Rp. 1.000,-. Sedangkan Dita hanya membeli Es Krim Rp 2.000,-. 

Berapakah sisa uang milik Dita ? 

 

9. Gantilah huruf-huruf berikut dengan angka-angka sehingga menjadi sebuah hitungan 

yang benar ! 

 

              A B 

              B A  + 

           1 A 7 

 Tentukan nilai A + B ? 

 

10. Ibu membeli beberapa kue untuk anak-anaknya. Diberikan untuk Adila 10 kue, Naufal 

15 kue dan 15 kue untuk Caca. Sisanya ada 5 kue lagi. Berapa kue yang dibeli ibu mula-

mula ? 

 

 

 

 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 4 
 

1. Sebelas tahun yang lalu usia Fahrul 10 tahun. Berapa usia Fahrul tahun depan ? 

2. Mutia mempunyai 16 buku tulis, dan pensilnya setengah dari jumlah buku. Jika jumlah 

pulpen Mutia setengah dari jumlah buku dan pensil, maka Jumlah pulpen Mutia adalah 

.... 

3. Pada suatu lomba lari, Wowo berada pada urutan ke enam dari depan, sekaligus urutan 

ke tujuhbelas dari belakang. Berapa orangkah yang mengikuti lomba lari ? 

4. Di kandang Pak Huda ada 2 ekor induk ayam. Induk ayam yang hitam punya 12 anak 

ayam. Induk ayam yang coklat punya 16 anak ayam. Berapa jumlah semua ayam di 

kandang itu ? 

5. Kemarin adalah hari minggu. Maka 16 hari lagi adalah hari .... 

6. Ada 8 anak sedang mengikuti lomba lari cepat. Awalnya Bety ada pada urutan ke-4 

dari depan. Lalu Bety berhasil melewati 2 anak di depannya. Tapi karena kurang hati 

– hati Bety terjatuh dan tersalip oleh 3 anak. Sekarang Bety berada di urutan ... dari 

depan. 

7. Jika kita menuliskan bilangan 1 – 30, maka banyaknya bilangan  yang tidak memuat 

angka ganjil adalah …. 

8. Disuatu kelas terdapat 8 anak laki-laki. Jumlah anak perempuan di kelas tersebut dua 

kali lipat dari jumlah anak laki-laki. Berapa jumlah siswa seluruhnya di kelas itu ? 

9. Kakak mempunyai 24 karet gelang. Karet gelang itu dibagikan kepada adik dan ketiga 

temannya. Berapa karet gelang yang didapatkan setiap anak ? 

10. Bilangan terbesar dua angka yang bisa dibagi 3, 4 dan 6 adalah .... 

11. Pak Hamid mempunyai 3 orang anak yang sudah bekerja. Masing –masing anaknya 

membelikan 2 kantong buah-buahan untuknya. Setiap kantong berisi 5 buah. Berapa 

banyak buah yang diterima oleh Pak Hamid ? 

12. Umur ayah 5 kali umurku. Umurku sekarang 6 tahun. Maka umur ayahku tahun depan 

adalah .... 

13. Gantilah huruf-huruf berikut dengan angka-angka sehingga menjadi sebuah hitungan 

yang benar !  (Tulis semua kemungkinannya)      

 A  B 

        B  A  + 

         C  C 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 5 

 

1. Susunlah angka 9, 6 dan 3 agar memiliki nilai terbesar genap …. 

2. Pak Muchtar memiliki teka – teki. Aku berupa bilangan tiga angka. Angka satuanku adalah 

bilangan prima terbesar. Sedangkan angka ratusan adalah bilangan ganjil terbesar. Angka 

puluhanku adalah bilangan genap yang memiliki 2 faktor saja. Berapakah aku …. 

3. Lima tahun lalu Bu Anis berusia 25 tahun. Maka 5 tahun lagi usia Bu Anis adalah …. 

tahun. 

4. Arini mempunyai 15 buku cerita anak. Kemudian Ibu dan Neneknya masing-masing 

memberikan Arini 5 buah buku cerita anak yang baru. Berapa Jumlah buku Arini sekarang 

…. 

5. Jika libur semester jatuh pada tanggal 23 Desember sampai tanggal 4 Januari, berapa hari 

lamanya liburan tersebut …. 

6. Andi membaca buku total jumlah kedua halaman 31. halaman berapa yang dibaca oleh 

Andi …. 

7. Jika sekarang bulan maret, maka 5 bulan yang lalu adalah bulan …. 

8. Jika sekarang hari Jumat, maka 50 hari lagi adalah hari …. 

9. Ibu membeli 1 kg minyak goreng seharga Rp 16.000,- dan 1 kg daging yang harganya dua 

kali lipat dari harga minyak goreng. Berapa uang yang harus dibayar Ibu ? 

10. Harga sebatang pensil 2.500,- Harga sebuah buku lebih mahal 1.500,- dari sebatang pensil. 

Berapa uang yang harus dibayar jika membeli 3 buku dan 2 pensil ? 

11. Andi memiliki 2 bilangan. Jumlah kedua bilangan 25. Hasil kali kedua bilangan adalah 

150. berapa selisih bilangan yang dimiliki Andi ? 

12. Terdapat 4 anak yang berusia 8 tahun. 3 anak berusia 9 tahun dan 2 anak berusia 7 tahun. 

Berapa total jumlah usia mereka ? 

13. Hilmi mempunyai 20 buku tulis. Buku cerita milik Hilmi sama dengan dua kali lipat buku 

cerita milik Ulya. Berapa jumlah buku cerita milik Ulya ? 

14. Fina mempunyai 46 stiker. Dita juga mempunyai stiker yang jumlahnya 36 lebih banyak 

dari punya Fina. Berapa jumlah stiker keduanya ? 

15. Aku adalah sebuah bilangan dua angka antara 50 – 100. Angka satuanku adalah bilangan 

ganjil terkecil. Jika angka satuan ditambah angka puluhan akan membentuk bilangan 2 

angka terkecil. Bilangan berapakah aku ? 

 


