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SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 11 
 

 

1. 26 + 18 = 15 + __  

2. Berapakah hasil dari : 3 ratusan + 12 puluhan + 10 satuan = ….  

3. Nilai dari : 2 + 9 - 0 + 1 - 2 + 1 - 0 + 8 = ....  

4. Dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya 37, jika dikurangkan hasilnya 3. bilangan 

yang lebih kecil adalah ....  

5. Jika sekarang pukul 07.45, maka 2 jam 45 menit yang lalu adalah pukul ....  

6. Yahya membaca buku mulai halaman 11 sampai halaman 23.  berapa halaman yang 

Yahya baca ?  

7. Lengkapilan pola bilangan berikut : 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, __, __, 3, 7, __, __  

8. 10 – 1 + 9 – 2 + 8 – 3 + 7 – 4 + 6 – 5 + 5 – 5 = ....  

9. Berapa banyaknya lingkaran pada gambar berikut ? 

10. Ada berapa pasang bilangan A dan B yang memenuhi A + B = 13 ?  

11. Pak eko tinggal di sebuah gedung apartemen. ada 7 tingkat di atasnya dan 4 tingkat di 

bawahnya. berapa tingkat gedung tersebut?  

12. Harga sebuah apel sama dengan harga 3 buah jambu. harga 4 buah jambu adalah Rp. 

6.000,00. berapakah harga sebuah apel?  

13. Di tempat parkir ada beberapa motor dan mobil. jika diketahui jumlah semua roda ada 

42 roda dan jumlah roda semua motor ada 10 buah. berapa jumlah mobil di tempat parkir 

tersebut?   

14. Shifa saat ini berumur 13 tahun. tiga tahun yang lalu umurnya dua tahun lebih tua dari 

umur adiknya. berapakah umur adiknya sekarang?   

15. Rahman mempunyai uang Rp18.000,00 dan rahim mempunyai uang Rp6.000,00 lebih 

banyak dari rahman. Berapa rupiah uang rahim yang harus diberikan rahman supaya 

mereka mempunyai uang yang sama banyak?    

 

 

 

 



PEMBINAAN OLIMPIADE 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
PADEPOKAN LERENG SEMERU 

 

 

SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 12 
 

 

1. nilai dari: 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 = …  

2. 18 + A + 14 = 21 + 9 + 12. nilai A adalah ….   

3. Jika bilangan seratus empat ditambahkan pada bilangan seratus dua maka angka yang 

menempati nilai satuan dari hasil penjumlahan dua bilangan tersebut adalah ….   

4. Berapa jumlah bilangan genap antara 11 dan 25?  

5. Aku adalah sebuah bilangan, jika aku adalah selisih antara 123 dan 321, maka berapakah 

aku ?  

6. Dari angka 3, 5 dan 9 Jika disusun menjadi bilangan tiga angka terbesar dan tiga angka 

terkecil, berapakah selisih bilangan tersebut ?  

7. Jika a # b = a x b - 5, maka nilai dari 6 # 9 adalah ….    

8. Aziz dan Budi mempunyai kelereng. Jika dijumlahkan semua kelereng mereka ada 23 

butir. Kelereng Budi 5 butir lebih banyak dari kelereng Aziz. Berapakah kelereng Budi 

?   

9. Jika  hari ini hari minggu, maka 25 hari lalu adalah hari ….  

10. (3 x 7) + 11 = A + A + A + A.  Nilai A yang tepat adalah …. 

11. Setiap membantu menyapu halaman, Rani diberi tambahan uang saku Rp 2.500,00. Jika 

dalam seminggu Rani membantu menyapu sebanyak 4 kali, maka berapa tambahan uang 

saku Rani selama satu bulan ?   

12. Paman mempunyai 3 ekor ayam betina. masing-masing ayam bertelur 1 butir setiap hari. 

jika hari ini jumlah telur seluruhnya ada 18 butir maka dalam berapa hari lagi jumlah 

telurnya mencapai 30 butir ?   

13. Perjalanan dari rumah joni ke sekolah membutuhkan waktu 55 menit. jika joni 

menghendaki sampai di sekolah pukul 06.40 menit, maka joni harus berangkat pada 

pukul?    

14. Ita membeli 2 buku dengan jumlah harga Rp9.000,00. jika harga salah satu buku adalah 

Rp1.000,00 lebih mahal dari yang lain, berapa harga masing- masing buku ? 

15. Jika A = 1, B = 3, C = 5, D = 7 dst... 

Tentukan nilai dari L + U + M + A + J + A + N + G ?  
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SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 13 

 

1. 5 – 10 + 15 – 20 + 25 hasilnya adalah .... 

2. Diantara pernyataan berikut, barang apakah yang nilainya paling besar : 

• Beli 51 telur, pecah 9 butir 

• Memiliki 18 Apel dan membeli lagi 23 apel  

• Membuat 63 roti dan laku terjual 18 roti 

• Memiliki 27 kelereng dan membeli 16 kelereng 

3. A + A + A + A + A = 7 x 5. Maka nilai A adalah ....  

4. Selisih bilangan genap terbesar dua angka dan bilangan ganjil terkecil dua angka adalah 

...  

5. Hitunglah : ( 
10+10+ … +10

6 𝑘𝑎𝑙𝑖 
 ) – ( 

3+3+3+ … +3

10 𝑘𝑎𝑙𝑖 
 ) 

6. Setiap hari Alya menyimpan sisa uang jajannya Rp 1.000,00 sedangkan Indah 

menyimpan uang jajannya Rp 500,00 lebih banyak dari Alya. Berapa uang yang 

disimpan Indah selama 5 hari ? 

7. Berapa banyak bilangan genap dua angka yang jumlah angka-angkanya adalah 5 ? 

8. 5 puluhan + 30 satuan = …. puluhan 

9. Ada berapa banyak bilangan diantara 56 dan 78 ? 

10. Kurangi 36 dari hasil penjumlahan 14 dan 57. Maka hasilnya adalah .... 

11. Jika A + A + 6 = B dan B = 8 + 8 + 8 

Maka nilai A adalah .... 

12. Besok hari selasa, tiga hari yang lalu adalah hari .... 

13. 50 menit sebelum pukul 13.15 adalah …. 

14. Arman memiliki 1 lembar uang sepuluh ribuan dan 2 lembar uang  lima ribuan. Jika 

uang itu akan di tukar dengan uang dua ribuan, maka berapa banyak uang dua ribuan 

yang Ia peroleh ?  

15. Jika semua bilangan berikut di jumlahkan, maka angka puluhannya adalah .... 

 
 
 
 
 
 
 

128 256 96 81 60 
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SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 14 

 

1. Jika A = 2, B = 4, C = 6, D = 8 dst... 

Tentukan nilai 20 + S + E + M + E + R + U + 19 ? 
 

2. Amir memiliki 10 kue lebih banyak dari Budi. Jika ia memberikan 4 kue kepada Budi 

maka Amir memiliki ... kue lebih banyak dari Budi.  
 

3. Andi menyebutkan bilangan ganjil dari 20 sampai 29 dan Budi menyebutkan bilangan 

genap antara 10 sampai 20. Berapa hasil penjumlahan dari bilangan yang mereka sebut 

?  
 

4. Tentukan bilangan dua angka terbesar yang merupakan kelipatan 2, 4, 6 dan 8 ! 
 

5. Terdapat 36 siswa dalam kelas 2A. Jika siswa perempuannya 19 siswa, berapa siswa 

laki-lakinya ? 
 

6. Andi mempunyai uang Rp 5.000,00, Anto mempunyai uang Rp 7.000,00 lebih banyak 

dari Andi dan Asrul memiliki uang setengah dari uang Anto. Berapakah uang Asrul ? 
 

7. Selisih bilangan 123 dengan sebuah bilangan adalah 78. Bilangan tersebut adalah .... 
 

8. 10 satuan + 1 puluhan + 2 ratusan = ....  
  

9. Berapa banyak segitiga pada gambar berikut 
 

 

 

 

 

10. Suatu barisan bilangan memiliki pola 1, 2, 4, 7, 11, 16, ... 

Bilangan ke-10 dari barisan tersebut adalah ....  
 

11. Kemarin hari sabtu, dua hari setelah besok adalah hari .... 
 

12. Jumlah dua bilangan yang sama adalah 16. Berapakah dua kali bilangan itu .... 

 

13. Sebuah pabrik roti pada hari pertama menghasilkan 75 roti, hari kedua 50 lebih banyak 

dari hari pertama, dan hari ketiga 20 lebih sedikit dari hari kedua. Berapa jumlah roti 

yang dihasilkan   ? 
 

14. Ibu mempunyai persediaan minyak goreng 25 liter. Setiap hari ibu memakai munyak 

goreng 2 liter. Setelah satu minggu, sisa minyak goreng ibu adalah .... liter. 
 

15. Setiap tahun tinggi kakak bertambah 2 cm. 

Pada tahun 2015 tinggi kakak 136 meter. Pada tahun 2023 tinggi kakak adalah .... 

meter.  
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SIAP FINAL KMNR 2019 NASIONAL 

LATIHAN  : 15 

1. Nina, Nani , dan Nana adalah tiga 

sahabat karib, tetapi berbeda 

umurnya.  

  Nina bukan yang paling muda.  

  Nana lebih tua dari Nina  

  Urutkan ketiga sahabat karib tersebut 

mulai dari yang paling muda.  

2. Untuk merebus sebutir telur 

diperlukan waktu  3  menit. Tentukan 

waktu yang diperlukan untuk 

merebus  4  butir telur.  

3. Ada berapa segitiga yang terdapat 

pada gambar berikut !  

 

 

 

 

 

4. Perhatikan pola di bawah ini ! 

 

 

 

Tentukan nilai A + B ?  

5. Hitunglah nilai dari :  

50 + 12 – 10 + 16 – 14 + 20 – 18 ?  

6. Budi duduk di sebelah kanan Aris.  

Cica duduk di sebelah kiri Aris.  

Dina duduk di sebelah kiri Cica.  

Tuliskan urutan tempat duduk 

mereka dari kanan ke kiri.  

7. Pengurangan seperti tampak berikut,  

M dan N merupakan digit.  

 
Tentukan nilai M + N ?  

8. Tahun ini Fauzan berumur 6 tahun 

dan ayahnya berumur 32 tahun. 

Berapa umur Fauzan ketika ayahnya 

berumur 38 tahun ?  

 

9. Perhatikan pola berikut ! 

 

 

 

Tentukan nilai dari C ? 

10. Joko pergi melihat pertunjukan musik 

bersama ibunya. Pertunjukan musik 

itu berlangsung selama 1 jam 30 

menit. Pertunjukan musik itu 

berakhir pada pukul 5.15 sore. Pada 

pukul berapakah pertunjukan musik 

itu dimulai ?  

11. Joni memerlukan waktu 2 menit 

untuk berjalan dari satu lantai ke 

lantai berikutnya. Berapa lama waktu 

yang diperlukan Joni untuk berjalan 

dari lantai pertama ke lantai enam ?  

12. Setiap meja di sebuah restoran 

berbentuk persegi. Pada setiap meja 

terdapat 4 kursi, yaitu satu kursi pada 

setiap sisinya. Jika terdapat 10 meja 

yang digabung menjadi satu meja 

panjang, tentukan banyaknya kursi 

pada meja panjang tersebut.  

13. Terdapat 6 batang korek api yang 

diletakan berderet di atas meja. Di 

antara dua batang korek api yang 

berdekatan terdapat 3 buah kelereng. 

Tentukan banyaknya kelereng. 

14. Berapa banyak jalan berbeda yang 

dapat dilalui Soni untuk berangkat ke 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

15. Untuk memotong sebatang kayu 

menjadi dua bagian diperlukan waktu 

5 menit. Berapa waktu yang 

diperlukan untuk memotong sebatang 

kayu yang sama menjadi 4 bagian?
 


