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1. Hitunglah : 2019 + 20 x 19. 

2. Hitunglah : 22 + 02 + 12 + 92 + 12 + 22 + 32 . 

3. Hitunglah : 4 x 64 x 0,25 x 0,125. 

4. Jika A : B : C = 2 : 3 : 5 dan A = 
1

6
 , maka 

tentukan A + B + C. 

5. Pada gambar di bawah ini daerah yang diarsir 

adalah sebuah persegi. Carilah keliling dari 

persegi panjang ABCD. 

 
6. Dodo, Didi dan Dede mengikuti quiz yang 

terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap jawaban 

yang benar akan bernilai 10, jawaban yang 

salah akan dikurangi 3 dan soal yang tidak di 

jawab tidak akan diberi nilai. Jika setelah 

quiz nilai yang di peroleh Dodo, Didi dan 

Dede berturut-turut adalah 67, 9 dan 41, 

maka berapa jumlah seluruh pertanyaan yang 

mereka jawab dengan benar? 

7. Ibunya Kevin mempunyai 5 orang anak, 

empat orang diantaranya bernama Dada, 

Didi, Dudu dan Dede. Nama anak kelimanya 

adalah... 

8. Nilai rata-rata empat kali ujian Amir adalah 

70. Kemudian Amir mengikuti ujian ke-5 

maka nilai rata-ratanya turun 2 poin. 

Selanjutnya Amir mengikuti ujian ke-6, rata-

ratanya naik 2 poin. Berapakah nilai rata-rata 

ujian ke-5 dan ke-6. 

9. Sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B. 

Jika mobil berjalan dengan kecepatan 50 

km/jam, maka akan tiba 4 jam lebih lambat 

dari jadwal, sedang jika berangkat dengan 

kecepatan 80 km/jam, maka akan tiba 2 jam 

lebih cepat dari jadwal. Berapa jarak dari 

kota A ke kota B? 

10. Berapa banyak segitiga pada gambar di 

bawah ini? 

 
11. Bangun di bawah disusun dari beberapa 

kubus. Jika seluruh permukaan dicat, maka 

berapa banyak kubus yang hanya dua dan 

tiga permukaan yang tidak terkena cat? 

 
12. Umur Kevin pada tahun 2019 sama dengan 

jumlah angka-angka dari tahun lahirnya. 

Berapa umur Kevin pada tahun 2020 ? 

13.  
A 1 9   18    27 35 

B 2 8 10  17 19 25  28 34 

C 3 7 11 13 16 20 24 26 29 33 

D 4 6 12  15 21 23  30 32 

E 5    14 22   31  

Perhatikan pola di atas, bilangan 2 ada pada 

baris B, bilangan 20 ada pada baris C. Jika 

pola tersebut dilanjutkan, maka bilangan 200 

ada pada baris ... 

14. Ada 111 orang tentara yang sedang antri dari 

depan ke belakang. Dari urutan paling depan 

kemudian dilanjutkan dengan tentara di 

belakangnya para tentara secara berurutan 

menyebut angka dengan pola 1, 2, 3, 4, 1, 2, 

3, 4, 1, 2, 3, .... Setelah sampai belakang, 

kemudian tentara urutan paling belakang 

diikuti dengan tentara di depannya 

menyebutkan angka dengan pola 1, 2, 3, 1, 2, 

3, 1, 2, 3, ... Ada berapa tentara yang 

menyebutkan angka yang sama? 



15. Berapa angka ke-111 dari pola berikut: 

1491625364981100121144169196... 

16. perhatikan bentuk berikut: 

1☺2 = 1 + 12 

3☺5 = 3 + 34 + 345 + 3456 + 34567 

Hitunglah: (2☺6)+(6☺2). 

17. Perhatikan gambar di bawah ini. ABCD 

adalah sebuah persegi dengan luas 100 cm2. 

Jika luas CEF dikurang luas ABCE adalah 

70cm2, maka tentukan panjang AE. 

 
18. Dalam suatu kelas 40%-nya adalah murid 

laki-laki. Kemudian ada beberapa murid laki-

laki masuk ke dalam kelas tersebut dan 

beberapa murid perempuan keluar dari kelas 

tersebut. Ternyata persentase murid 

perempuannya menjadi 50%. Jika 

perbandingan jumlah murid laki-laki yang 

datang dan jumlah murid perempuan yang 

keluar adalah 7 : 1 dan jumlah murid di dalam 

kelas jumlahnya kurang dari 50, maka berapa 

total murid di dalam kelas sekarang? 

19. Di dalam suatu pernikahan akan di adakan 

foto bersama antara pasangan pengantin 

(laki-laki dan perempuan) dan orang tua 

kedua pengantin (2 pasang suami istri). 

Mereka akan berfoto dimana posisi 

pengantin selalu di tengah dan tidak boleh 

terjadi orang tua pengantin difoto berdekatan 

dengan bukan pasangannya. Berapa banyak 

posisi foto yang bisa dibuat? 

20. Gambar di bawah ini adalah 3 buah 

tumpukan kubus yang mempunyai 

perbandingan rusuk 4 : 2 : 1. Salah satu titik 

sudut kubus menempel dengan titik sudut 

kubus menempel dengan titik sudut kubus 

yang lain. Jika panjang rusuk terbesar adalah 

8, maka berapa jarak titik sudut B dengan 

titik sudut A? 

 

21. Diantara tahun 2009 sampai tahun 2015 ada 

suatu bulan dimana tanggal pertama dan 

tanggal terakhir di bulan tersebut jatuh pada 

hari yang sama. Pada bulan dan tahun berapa 

hal tersebut terjadi? 

22. Bilangan-bilangan pada kotak di bawah ini 

membentuk suatu pola matematika. A dan B 

menggantikan angka yang hilang pada pola 

tersebut. Berapakah jumlah A + B? 

1 7 5 4 

4 2 2 3 

3 2 A 5 

1 2 2 B 

23. ABCD adalah sebuah persegi. F adalah titik 

tengah garis BC. Jika luas persegi ABCD 

adalah 4 cm2, maka hitunglah jumlah luas 

segitiga BEA dengan luas segitiga EFD. 

 
24. Erika ingin membuat pola mickey mouse 

dengan kain persegi panjang yang lebarnya 4 

satuan. Satu lingkaran besar dan dua 

lingkaran kecil yang berukuran sama. Ketiga 

lingkaran tersebut saling bersinggungan. 

Tentukan sisa kain yang tidak terpakai. 

(dalam π). 

25. Harga sebuah TV di sebuah toko adalah 

Rp.2.880.000,00. Harga tersebut naik 20% 

dari harga mula-mula. Ternyata TV tersebut 

laku terjual dengan mendapatkan diskon 10% 

dari harga yang ditawarkan. Jika dengan 

harga mula-mula saja penjual sudah 

mendapat untung 20% , maka berapa 

rupiahkah untung yang didapat penjual 

sekarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian 8 soal 

 

1. Hans mempunyai 9 lembar uang di 

kantongnya. Jika total uangnya adalah 

Rp.25.000,00 dan diketahui uang dua ribuan 

yang dimilikinya lebih sedikit satu lembar 

dari uang seribuan yang dimilikinya, 

berapakah banyak uang dua ribuan yang 

dimilikinya? 

 

 

 

 

 

2. Bangun di bawah ini dibentuk oleh 36 buah 

persegi satuan. Bagilah bangun dibawah ini 

menjadi 3 buah bangun yang identik. 

        

        

        

        

        

 

 

3. Perhatikan gambar berikut. Jika ada empat 

warna yang akan digunakan untuk mengecat 

bagian-bagian di bawah ini, dimana tidak 

boleh ada bagian yang bersebelahan dicat 

dengan warna yang sama, berapakah cara 

pewarnaan ini bisa dilakukan? 

 
 

 

4. Dengan menggunakan operasi hitung 

bilangan, buatlah dua bilangan 21 dengan 

menggunakan angka 1, 2 dan 3 dengan 

masing-masing angka hanya dipakai sekali. 

 

 

 

 

 

5. Seloyang kue pizza dipotong menjadi n 

bagian dengan 4 kali potongan. Temukan 

hasil perkalian dari seluruh nilai n yang 

mungkin. 

 

 

 

 

6. Sebanyak 2053 buku baru akan dibagikan ke 

100 sekolah. Berapa sekolah paling sedikit 

yang akan mendapat buku baru dalam jumlah 

yang sama? 

 

 

7. Empat orang siswa A, B, C dan D mengikuti 

test matematika. Nilai tertinggi adalah 100 

dan setiap soal mempunyai poin nilai yang 

sama. Ada informasi dari para peserta 

sebagai berikut: 

A berkata : “rata-rata ujian empat anak 

adalah 80” 

B berkata : “ada dua soal yang salah saya 

kerjakan” 

C berkata : “ada lima soal yang salah saya 

kerjakan” 

D berkata : “ada delapan soal yang salah saya 

kerjakan” 

Berapa banyak jawaban benar yang 

dikerjakan A? 

 

 

 

 

 

 

8. Seorang memilih empat bilangan bulat 

positif a, b, c dan d. Kemudian orang tersebut 

menuliskan lima penjumlahan berikut: a + b, 

a + c, a + d, b + c, dan c + d. Hasil 

penjumlahan tersebut secara berurutan 

adalah 51, 56, 58, 61 dan 68. Tentukan nilai 

dari a, b, c dan d.  



 


