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SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 6 

 

1. Lambang bilangan dari seratus sembilan adalah .... 

2. Urutan bilangan 124, 231, 105, 119 mulai dari yang paling besar adalah …. 

3. Olimpiade KMNR tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019.  maka 

tiga minggu lagi adalah tanggal ….   

4. 463 + 38 – 78 = …. 

5. 75 – 38 = 37 ; bentuk penjumlahannya adalah …. 

6. 39 + 26 = 65 ; bentuk pengurangannya adalah …. 

7. Sekarang waktu menunjukkan pukul 07.30. Maka 1 jam 30 menit lagi waktu 

menunjukkan pukul .... 

8. Ahmad mulai belajar pukul 07.00. selesai pukul 13.00.  lama Ahmad belajar adalah ….  

9. Akbar setiap hari belajar selama dua setengah jam. jika Akbar mulai belajar pada pukul 

18.00. maka dia selesai belajar pada pukul ….  

10. Ayah memelihara ayam sebanyak 352 ekor. ayam dijual di pasar sebanyak 187 ekor.  

ayam Ayah sekarang tinggal … ekor. 

11. Ibu menyiapkan 160 kue. nenek datang membawa 75 kue. tamu yang hadir sebanyak 

218 orang. berapa sisa kue ibu …  

12. Andi sekarang berumur 8 tahun. Budi berumur 2 tahun lebih muda dari Andi, dan Carly 

berumur 5 tahun lebih tua dari Badu. umur Carly sekarang adalah …. 

13. Jika kita menuliskan angka 100 sampai 125, berapa banyak angka 1 yang kita tulis ? 

14. Arman membeli 2 buku dan 3 pensil. Harga 1 buku seribu lebih mahal dari pensil. 

Harga pensil Rp. 3000,00. Berapa rupiah Arman harus membayar ? 

15. Berapa nilai A dan B pada pengurangan berikut ini …. 

8A 

B3  – 

48 

 

 

 

 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 7 

 

 

1. Hasil dari 20 + 18 adalah ….  

2. Nilai dari 1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7 + 8 – 9  adalah ….  

3. Hasil dari 54 – 16 adalah ….  

4. Lima belas kurangnya dari 62 adalah …. 

5. hasil dari : (2 + 12 + 22 + 32 + 42) – (1 + 11 + 21 + 31 + 41) adalah ….   

6.  29 + 44 –        = 37. Nilai yang tepat pada kotak adalah ….   

7.  Seekor katak berada pada titik 5.  kemudian ia melompat ke kanan sebanyak 9 

lompatan. kemudian ia melompat ke kiri sebanyak 7 lompatan.  pada titik berapakah 

katak itu sekarang ?  

8.  Aku adalah sebuah bilangan.  jika aku ditambah 26 kemudian dikurang 18, maka aku 

sama dengan banyaknya hari dalam 2 minggu. aku adalah …. 

9.  Ada berapa bilangan genap antara 10 dan 45 ?  

10.  Ibu membagi 18 buah mangga dan 10 buah apel kepada 4 anaknya sama banyak.  sisa 

buah mangga = … dan sisa buah apel = …  

11.  Perhatikan pola bilangan ini : 2, 5, 7, 12, …, 31, 50. bilangan yang tepat untuk mengisi 

titik-titik di atas adalah …  

12.  Paman mempunyai hewan peliharaan 4 sapi, 5 kambing dan 15 ayam. berapakah 

jumlah kaki seluruh hewan peliharaan paman …. 

13.  Ibu mulai memasak pada pukul 07.15.  ibu selesai memasak jam menunjukkan pukul 

08.00. berapa lamakah ibu memasak …  

14.  Bayu membeli 2 pensil, 1 penghapus dan 1 buku dengan harga Rp 7.500,00.  ia 

membayar dengan satu lembar uang lima ribuan dan dua lembar uang dua ribuan.  Uang 

kembalian yang diterima Bayu adalah …  

15.  jika A # B = (A + B) x (A – B)  

Maka nilai dari 9 # 5 adalah …. 
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LATIHAN  : 8 
 

 

1.  Hasil dari 2 + 0 + 1 + 9 + 20 + 19 adalah ….  

2.  Kemarin lusa adalah hari selasa. maka besok lusa adalah hari ….  

3.  Jika 38 – A  = 17 + 9. maka nilai A adalah ….   

4.  Banyak segitiga pada gambar di samping adalah …. 

5.  Tulislah 5 bilangan ganjil yang kurang dari 50 ?  

6.  Jumlahkan 37 dan 26, kemudian kurangi dengan 18. Hasil kali angka puluhan dan 

satuannya adalah ?    

7.  6 puluhan 4 satuan + .... puluhan .... satuan = 1 ratusan   

8.  Saat ulangan pertama Amir memperoleh nilai 92. nilai ulangan keduanya lebih kecil 15 

poin dari nilai ulangan pertama. berapakah  nilai ulangan kedua Amir ?  

9.  Aidan mempunyai 32 perangko. Dia mempunyai 18 perangko lebih banyak dari Budi. 

Berapa perangko yang dimiliki Budi ?  

10.  Ditempat parkir terdapat 7 mobil dan 8 motor dan 6 becak. jumlah roda semua kendaraan 

adalah ….  

11.  Dalam sebuah barisan, Farrel berada pada urutan nomor 5 dari depan dan Fina nomor 5 

dari belakang. Farrel tepat di belakang Fina. berapa  jumlah anak dalam barisan tersebut 

?  

12.  Tiga tahun yang lalu, kakak berusia 12 tahun. berapakah usia kakak tujuh tahun yang 

akan datang ?  

13.  Ibu membeli 2 ikat rambutan. tiap ikat ada 18 buah. sesampai di rumah buah rambutan 

tersebut dimakan adik 9 buah. berapa sisa buah rambutan ibu sekarang?  

14.  Ayah mempunyai 5 kandang itik. di setiap kandang ada 7 ekor itik. jika ternyata ada 6 

ekor itik yang mati. maka jumlah itik ayah sekarang adalah …  

15.  masukkan bilangan 1, 2, 3 dan 4 ke dalam kotak.  

 Berapakah selisih bilangan terkecil yang dapat dibentuk ? 
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1. 11 + 12 + 13 hasilnya adalah .... 

2. Hitunglah : 45 + 38 = …. 

3. Hitunglah : 135 + 286 = ….   

4. Hasil dari 127 – 79 = …. 

5. Hitunglah (13 + 13 + 13 + 13 + 13) – ( 11 + 12 + 13 +14 + 15 ) = .... 

6. Perhatikan pola gambar berikut : 

                                                        .....          ..... 

Bangun yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah .... 

7. Tulislah semua bilangan ganjil yang kurang dari 50 dan jumlah angka-angka 

penyusunnya adalah 9 ! 

8. Ahmad memiliki 27 permen. Dimakan 3 biji dan sisanya diberikan untuk delapan 

temannya. Setiap teman Ahmad mendapat permen sebanyak ….  

9. Jumlahkan 56 dengan 78 kemudian kurangi dengan 39, angka puluhan pada jawaban 

akhir adalah ….  

10. Ibu membagi 18 mangga, 24 apel dan 30 jeruk kepada Andi dan dua temannya. Buah 

yang di dapatkan masing-masing anak adalah .... mangga .... apel .... jeruk 

11. Jumlah semua bilangan genap yang ada diantara 25 sampai 35 adalah .... 

12. 13 puluhan + 2 ratusan + 6 satuan = .…  

13. Umur Andi 14 tahun. Ahmad setengahnya dari umur Andi. Maka jumlah umur mereka 

adalah …. 

14. Huruf apakah yang menjadi huruf ke-delapan pada susunan alfabet yang terbalik ( yaitu 

Z, Y, X, W, .... ) jika huruf Z dihilangkan  ? 

15. Berapa penjumlahan dari A dan B pada pola berikut ini …. 

A + A + A + B = 22 

B + B + B = 12 
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1. Hasil dari 20 + 1+ 8 adalah ….  

2. Nilai dari 2 x 3 x 4 adalah ….  

3. Hasil dari ( 15 + 14 + 13) – (12 + 11 + 10 ) adalah ….  

4. Setengah jam = …. menit 

5. Pada bilangan 568, nilai tempat untuk angka 6 adalah ….   

6.  Uang tabungan Andi Rp 35.000,00 setiap minggu. jika tiap hari Andi menabung sama 

banyak, berarti  setiap hari Andi menabung sebanyak ….   

7.  Berat Intan sekarang dua kali berat Irma. Jika berat Intan 34 kg, Berapa berat Irma ?  

8.  Bilangan dua angka terbesar ganjil yang lebih kecil dari 99 adalah …. 

9.  Bilangan ke delapan sebelum 23 adalah ....   

10.  Aminah memiliki 2 lembar uang sepuluh ribuan, 4 lembar lima ribuan dan 5 lembar 

dua ribuan. Berapa banyak uang seluruhnya ?  

11.  Dalam sebuah lomba matematika terdapat 40 soal. Aldito mengerjakan 42 soal salah 

6, Dandi mengerjakan 41 soal salah 3 dan Faiz mengerjakan 39 tanpa salah. Siapakah 

yang mendapatkan nilai tertinggi ? 

12.  Paman mempunyai hewan peliharaan 13 sapi, 15 kambing dan 5 ayam. berapakah 

jumlah kaki seluruh hewan peliharaan paman …. 

13.  Ani, Ina dan Nana bermain kartu. Ani memegang nomor 5 lebihnya dari Nana dan 

Nana memegang nomor 8 kurangnya dari Ina. Jika Ina memegang nomor 12,  nomor 

berapakah yang dipegang Ani ? 

14.  Halaman A dan B adalah dua halaman yang berhadapan dalam sebuah buku. Jika 

jumlah halaman adalah 75, halaman A adalah ....  

15.  Berapa banyak segitiga pada gambar disamping …. 

 

 

 

 

 

 

 


