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PETUNJUK UMUM:

l Tulislah lebih dahulu nama, nomor peserta, dan kelas pada lembar jawab yang telah tersedia!2. Bacalah lebih dahulu setiap soal sebelum Anda mengerlaKanr
3. Kerjakan lebih dahuiu soal-soal yang Anda anggap mudah!
4 Periksalah kembari pekerjaanAnda sebetum diserahkan kepada pengawasl

SELAMAT MENGERJAKANI

PETUNJUK KHUSUS:

l. untuk mengasah dan menguJi kemampuan cara berpikir Anda secara rasionar, rogis dankritk' plllhlah ratu Jawaban yang paling tepat dengan cara memberl tanda sllang (X) huruf
A, B, C, atau D pada lembar jawab yang tersedia!

1. Dua suku
bilangan 1,

A. 63,127

8.63,117

^ 
EA anr

D. 49,81

berikutnya dari barisan 4.
3, 7, 1s, 31

2. Agat suku-suku bilangan 6, 10, 19, 34,
a, 130,... membentuk barisan bilangan,
maka nilai a adalah .. ..

A. 52

o. oo

\-. ott

D. 81

3. Jumlah bilangan kelipatan 7 antae ZO

dan 100 adalah 
,. 

. . .

A. 833

o. /oJ
c. 714

D. 595

AA
Gambar di atas menunjukkan pola
banyaknya segitiga sama sisi dengan
ukuran 'l satuan. Banyaknya segitiga
sama sisi dengan ukuran 1 satuan.pada
pola ke 8 adalah . ...

A81
B. 72
1,. od
D64

5. Jika S, a O tg ... merupakan bansan
fibonacci, maka nilai b adalah ...
4.7 c. 11

,8.8 D. 12

6. Hasjl dari :1+2+4 +8+ . +256adalah

A.2a-1
8.28
^19
D. 2e - 1
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Suatu barisan memiliki rumus :

Un = an + b, jika U5 = 13 dan Ue = 19,
maka nilai 2a - b adalah ....

A. r t.3
8.3 D.7

Di antara titik berikut yang mempunyai
iatak 2 satuan terhadap sumbu y
adalah... .

A. (-2, 1) c. (3,2)
B. (1r-2) D. (3,-2)

Titik koordinat yang dimaksud dengan
titik origin pada koordinat kartesius
adalah ....

A. (0, 0)
B. (0, 1)
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Jika n (B) = 3 dan banyaknya pemetaan
dariA ke B adalah 243, maka banyaknya
pemetaan dari B ke A adalah .. . .

A. 215
B. 125
c. 15

D.8

Apabila P = (bilangan prima kurang dari
7) dan Q = {Kelipatan persekutuan antara
2 dan 5 yang kurang dari 35), maka
banyaknya korespondensi satu-satu
yang mungkin dari P ke Q adalah .. ..

E. O

D. 120

Pada pemetaan f : x -+ x2 - 3x domain
f={x | 3 < x < 7, x € bilangan asli},
I a, rgE||ya

A. {0,4, 10, 18, 28}
B {0,4,8, 16,32}
c {0. 4, 8, 12, 16}
D {0,4, 9, 16, 25}

Pada pemetaan t.2x-1 +2x+3, nilai

-2

7.

A. 12

8.4

c. (1, 0)
D. (1, 1)

14.

8.

15.

10. Suatu segitiga sama kaki ABC mem-
punyai luas 24 Eatuan luas. Jika titik
A (2, 3), B(2, 11) sedangkan C terletak di
kuadran ll, maka koordinat titik C yang
mungkin adalah ....
A. (6,8) C (-4,7)
B. (6, 7) D (4,7)

11 . Jika jarak titik A(2, p) dan B(-3, 8) adalah
1 3 satuan . maka nilai o adalah .. . .

'16.

17.

I

dari f (9) =
A5
8.6

18. Tarif Taksi

t- 1')

D. 21

-3F
-1 o-

1.-
2e

+. -3
->-1
->1
-t2

1?

Dari diagram di atas nama relasinya
adalah ....
A. dua kali dari
B. setengah dari
C. satu kurangnya dari
D. kurang dari

P = {(a, 1), (a, 2), (a, 3)}
o = i(a, 1), (b, 1), (c, t))
R = {(a, t), (b,2), (c, 2)}
s = {(a, 3), (b, 1), (b, 2)}

Himpunan pasangan di atas yang me-
rupakan pemetaan adalah ....
A. PdanQ{ C. Qdan ti

J

Penumpang taksi (konsumen) dapat
memilih tarif taksi yang lebih murah.
Yunia ingin pergi ke Mall yang berlarak
15 km dari rumahnya. Agar diperoleh
biaya yang lebih murah, taksi manakah
yang sebaiknya akan digunakan oleh
Yunia?
A. Taksi A, karena tarif taksi yang lebih

muran
B. Taksi B. lebih murah karena lebih

kecil, sehingga akan terus murah
C. Taksi A. karena lebih murah 6 ribu

rupran

D. Taksi B, karena lebih murah 4 ribu

larak {l(m)/
Taril {Rp)

Awal
(rbuan )

I 2 3
-,5

Taksi A 1 72 14,5

Taksi B 10 12

B. PdanR D. R dan
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19. Perhatikan gambar di bawah ini!
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26. Perhatikan gambar di bawah ini

Persamaan garis AB yang tegak lurus
garis PQadalah ....
A.7x+6y=10
B.6x+7y=10
C.6x-7y=-19
D.7x-6y=-16

Persamaan yang ekuivalen dengan:
8-y="-5 adalah....
.A. x+y=13 C. x_y=13
B. x+y=19 D. x-y=19

Himpunan penyelesaian 2x + y = -€ untuk
x e {bilangan butat) den y e {0, 1 , 2, 3,
4, 5, 6) adalah ....
n {(-s, 0), (2,2), (_5, 4), (_1, 5)}
B. {(-3, 0), (4,2), (-5,4), (-6, 6))
c. (3, 0), (1,4',), (2,2), (0, 6))
D. {(3, 0), (4,2), (-5,4), (0, 6)}

Perhatikan grafik berikut

Sistem persamaan linear yang memiliki
penyelesaian di titik (1, 4) adalah ....
A. x-y=3 dan2x+y=6
B. x - y = -3 dan 2x + y = 6
C. x+y=-3dan2x-y=6
O. x+y=3danX+2y=6

-3-

20.

21.

24.

za.

Pcrsamaan garis m adalah .. .

A.4y-3x-12=0
B.4y-3x+12=O
C,4x-3y-12=O
D.4x-3y+12=O
Garis berikut yang melatui titik (-3, 2)
aclalah...
A. 5x-3y+9=0 C. 5x+3y-9=O
B. 5x+3y+9=O D. 3x-5y+9=O
Garis yang ssjajar sumbu y dan metatui
tltlk (-3, 5) m€motong sumbu x di titik ,...
A. (s, 0)
B. (3,0)

v. (-c, u)
D. (-3, 0)

27.

28.^: "+B+ ";

Gradien garis dengan persamaan:
3x-5y+ 15 adalah....

Pasangan garis yang saling tegak lurus
adalah ....
A. Zy = x + 5 dan 2x + y + 3 = 0
B. 2y = y + 5 dan 2x - y + 3 = O

C.2y--x+5dan2x+y+3=O
D.2x=y+5dan2x-y-3=0
Ruas garis berikut yang memiliki gradien
positif adalah ....
A. K (2,0) dan L (0, 1)
B. M(0,2)danN(3,-1)
C. P (-2, 0) dan e (0, -{)
P. R(0,0)danS(-2,4)
i. 2x+y-3=0
ii. 2x-y+!=6
iii. x-2y+3=0
iv. x+2y-3=0
Persamaan garis di atas yang melalui titik
(1, 1) dan (-1,2) adatah ....

E. tl D.

29.

l

iv

* ,. - :r-.:.1:a! 
-...1]. "..
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30. Himpunan penyelesaian 3x - 2y + 7 = 0
dan 2x + y -7 = 0 adalah ....

c. (3, 1))
D t(-s, -4))

31, Jika (x, y) adalah penyelesaian dari:

6x- 3y- 9 = 0 dan x + 4y -33 = 0, nilai
2x + 2y adalah ....
|\. JO

B. 24

32. Himpunan penyelesaian dari | -

danl*i=a"0"'"n
A. {(2, -3)} c. ((6, 3)}
B. (4, 0)) D. {(0, -6)}

X
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33. iumlah dua bilangan cacan sama oengan
20 dan selisihnya 12, Hasil kali kedua
bilangan itu adalah ....

4.4 C.64
B. 16 D. 120

34. Diketahui p dan q bilangan bulat dengan
Perbandingan P:q = 5:3. Nilai p di-
kurangi 7 sama dengan nilai q ditambah
1. Nilai P + q = .....
A. -32 C. 24
B. -24 D. 32

3 - 35. Harga 3 pasang sepatu dan 5 tas adalah
Rp 760.000, sedangkan harga 2 pasang
sepatu dan 7 tas Rp 800.000. Harga 2
tas adalah ....
A. Rp 190.000,- C. Rp 120.000,-
B. Rp 160.000,- D. Rp 80.000.-

A. (1,5)i
B. {(5,4D

D. 12

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dl bawah ini d6ngan jawaban yang benar dan jelas pada
lembrr Jawtb yang teraedlal

36. Rhisky sedang bermain ayunan di halaman belakang rumahnya, Dia mengayunkan avunan
terc€but dengan monggunakan tangan dan tubuhnya agar ayunan tersebut berayun sanrpar
ketinggian maksimum, kemudian membiarkannya sampai ayunan yang dia tumpangi berhenti
dengan sendirinya. Dalam setiap ayunan, Rhisky menempuh 7 5o/o dari panjang ayunan
sebelumnya. Jika panjang ayunan pertama 2 meter, tentukan panjang ayunan yang ditenrpuh
Rhisky pada ayunan ke-41

37. Perhatikan gambar berikut:

Tuliskan koordinat titik-titik sudut dari trapesium
ABCD!
Jika titik A dijadikan sebagai titik pangkal
koordinat, tentukan koordinat yang baru dari titik
B, C, dan D!

Hitunglah luas trapesium ABCD tersebutlc.

b.

56
-:t 

I

t-

ri-l
38. Diketahui rumus fungsi f (x) = -2, + 6, jika f (a) = 1 0 dan f (-3) = b. Tentukan

a. Nilai a dan b
b. Hitung a +.2b

Diketahui titikA (11, p), B (6, 5), c (-3, -i3) tertetak pada satu garis turus. Tentukan nitai p

Keliling lahan berbentuk persegi panjang adalah 156 m. Jika selisih panjang dan lebarnya
10 m. Tentukan :

a. Model matematika yang sesuai dalam x dan y
b. Tentukan panjang dan lebarl
c. Hitung luas lahan tersebut!

?o

40.

aaa


