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PEMBINAAN DASAR OLIMPIADE MATEMATIKA 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
 

TRY OUT FINAL KMNR KELAS 1 DAN 2 

TAHUN 2019 
1. 2019 – 20 – 19 = .... 

2. Berapakah nilai dari 20 + 19 – (4 – 3 + 16 – 8)  

3. 13 ratusan + 8 satuan + 10 puluhan = .... 

4. Bu Anita memiliki 8 kantong berisi jeruk. 

Setiap kantong berisi 6 jeruk. Bu Anita ingin 

menyusun ulang ke dalam 3 kantong besar. 

Banyak jeruk dalam tiap kantong besar adalah 

.... 

5. Hari ini adalah hari minggu, 50 hari setelah 

besok adalah hari .... 

6. Semut memiliki 6 kaki. Jika ada semut 

berbaris seperti pada gambar berikut, Berapa 

jumlah kaki seluruhnya ? 

 

 

 

7. Diagram berikut menunjukkan banyaknya 

buah-buahan yang terjual di kantin.  

Senin  

Selasa  

Rabu  

Kamis   

Jika setiap      = 10 buah 

Total seluruh buah yang terjual adalah 330 

buah. Berapa buah yang terjual hari kamis ? 

8. Dina mulai mengerjakan PR pada pukul 

18.50, selama 40 menit. Maka Dina selesai 

mengerjakan PR pada pukul .... 

9. Hari ini 28 April 2019. Tiga puluh lima hari 

lagi Ahmad akan mengikuti Final KMNR 

Nasional di Jakarta. Kapan Ahmad mengikuti 

kegiatan tersebut ? 

10. Di tempat parkir terdapat becak dan motor. 

Jika banyaknya roda sama dan banyak motor 

yang ada 48, maka berapakah jumlah becak 

yang ada di tempat parkir ? 

11. Bilangan 2 angka berbeda dapat dibuat dari 

angka 0, 2, 4, 6 dan 7. Ada berapa bilangan 

dua angka yang lebih kecil dari 50 ? 

12. Tentukan bilangan berikutnya :  

2, 12, 30, 56, 90, .... 

13. Wati memiliki 17 lembar uang. 3 lembar 

sepuluh ribuan, 4 lembar lima ribuan dan 6 

lembar uang seribuan. Jika sisanya adalah 

uang dua ribuan, Berapa jumlah uang yang 

dimiliki Wati ? 

14. Tahun depan umur Andi 10 tahun. Tahun lalu 

Budi berumur 12 tahun. Maka 5 tahun lagi 

jumlah umur mereka adalah .... 

15. Perhatikan pola berikut : 

KMNR14KMNR14KMNR14 ... 

Huruf/angka yang berada pada urutan ke 100 

adalah .... 

16. Berapa banyak angka 1 yang tertulis dari 

bilangan 100 sampai 125 ! 

17. Indah mulai mengumpulkan uang Rp 

8.000,00 untuk membeli sebuah kotak pensil 

keinginannya. Jika setiap hari Ia menambah 

uangnya Rp 3.000,00/hari selama 24 hari, 

Berapakah harga kotak pensilnya itu ? 

18. 1 Melon beratnya sama dengan 2 pepaya. 3 

pepaya beratnya sama dengan 18 jeruk. Maka 

berat 2 melon sama dengan ... jeruk. 

19. Pak Muchtar memiliki bilangan 4 digit yanng 

terdiri atas angka 1, 3, 5 dan 7. 

- Angka 1 terletak diantara angka 5 dan 3 

- Angka 5 terletak diantara angka 1 dan 7 

- Angka 7 adalah angka satuan  

Tentukan bilangan tersebut !  

20. Jika berat 1 segitiga adalah 12 kg, maka berat 

3 kotak adalah ... kg. 

 

 

 

 

 

 

 

URAIAN 

1. Di dalam sebuah bus terdapat sejumlah 

penumpang. Di halte pertama 12 orang naik 

dan 5 orang turun dari bus. Di halte kedua 8 

orang turun dan 6 orang naik bus. Sekarang 

ada 18 orang di dalam bus. Banyaknya 

penumpang mula-mula adalah .... 

2. Pak Hasan menjual 72 terompet. Setiap 4 

buah terompet, ia mendapat mendapat 

keuntungan Rp25.000,00. hitunglah 

keuntungan yang diperoleh pak Hasan, jika 

dagangannya habis terjual ? 

 

 



 


