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PEMBINAAN DASAR OLIMPIADE MATEMATIKA 

“ Gali Potensi, Wujudkan Prestasi “ 
 

TRY OUT FINAL KMNR KELAS 3 – 4  

TAHUN 2019 
1. Hitunglah : 2 + 20 + 201 + 2019  

2. Tentukan nilai dari 21
6

7
+  2  

3. Angka satuan dari (47 × 3 + 31 × 8) adalah 

.... 

4. Hitunglah banyaknya 

persegi pada gambar 

berikut! 

5. Jumlah KPK dan FPB dari 12 dan 16 adalah 

.... 

6. Jumlah nilai ulangan Matematika dan Bahasa 

Inggris Irfan adalah perkalian 92 dengan 2. 

Selisih nilai ulangan kedua pelajaran tersebut 

adalah 10. Tentukan hasil perkalian nilai 

ulangan kedua pelajaran tersebut ! 

7. Umur Ayah saat ini 45 tahun dan lebih tua 7 

tahun dari Paman. Jika umur saya saat ini 

adalah 12 tahun maka perbandingan umur 

paman dengan saya 6 tahun yang lalu adalah 

.... 

8. Harga pulpen warna merah Rp 2.500,00 dan 

harga pulpen warna biru Rp. 3.000,00. Pak 

Guru membeli 20 pulpen dengan 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 51.500,00. 

Berapakah jumlah pulpen warna merah yang 

dibeli ? 

9. Empat sudut dari sebuah trapesium 

mempunyai selisih yang sama antara nilai 

sudut yang berdekatan. Jika nilai sudut 

terkecil adalah 70o, maka nilai sudut terbesar 

dari trapesium tersebut adalah ... 

 
10. Rata-rata tinggi tiga anak adalah 1,6 m dan 

rata-rata tujuh anak lainnya adalah 1,61 m. 

Maka rata-rata tinggi kesepuluh anak tersebut 

adalah ... 

11. Amir mempunyai 12 buku lebih banyak 

daripada Badu. Badu ingin mempunyai 4 

buku lebih banyak daripada Amir. Berapa 

buku yang harus diberikan Amir kepada 

Badu ? 

12. Jika (A☺B) = 
𝐴×𝐵+𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
, maka (5☺2) = ... 

13. Sebuah sekolah dasar mempunyai murid 

totalnya 1200 orang yang dibagi dalam kelas 

1 sampai kelas 6. Jika jumlah siswa tiap 

angkatan sama dan guru hanya mengajar 1 

kelas saja. Berapa guru yang dibutuhkan jika 

kapasitas kelas maksimal 30 orang? 

14. Di bawah ini adalah 

sebuah persegi dengan 

panjang sisi (a + b). Jika 

a = 3 cm dan b = 4 cm. 

Tentukan luas persegi 

dengan sisi c ! 

15. Harga 
1

4
 kg telur Rp. 5.000,00. Jika ibu ingin 

membeli telur sebanyak 2
1

2
 kg dan 

memberikan uang Rp. 100.000,00 kepada 

pedagang. Berapa kembalian uang yang akan 

ibu terima ? 

16. Ada 24 bilangan 4-angka yang dibentuk oleh 

angka-angka 2, 4, 5, dan 7 yang masing-

masing digunakan satu kali. Berapa jumlah 

seluruh bilangan-bilangan ganjil yang ada 

pada 24 bilangan tersebut ? 

17. Hitunglah 
1

2
+

1

6
+

1

12
+

1

20
+

1

30
+

1

42
+

8

56
 = ... 

18. Sebuah kubus yang terbuat dari kayu dengan 

panjang rusuk 3 cm. Akan dipotong-potong 

menjadi N buah kebus kecil yang tidak semua 

ukurannya sama. Jika semua ukuran rusuk 

kecil merupakan bilangan bulat dalam satuan 

cm. Tentukan nilai N ! 

19. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika ED = 3 

cm, DB = 7 cm, DF = 5 cm dan EC = CB = 

CA. Tentukan perbandingan luas segitiga 

ABE dengan segitiga FBE ! 

 
20. Harga seekor sapi 4 kali lebih mahal dari 

harga seekor kambing. Harga seekor kuda 4 

kali lebih mahal dari harga seekor sapi. Harga 

seekor kambing, 2 ekor sapi dan seekor kuda 

adalah Rp. 50.000.000,00. Berapa harga 

seekor sapi dan dua ekor kambing ? 
 

 

 


