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PETUNJUK UMUM

L Soal Olimpiade Sains bidang biologi terdiri dari dua (2) bagian yaitu: soal pilihan ganda,

dan soal pilihan analisis.

Z. Soal pilihan ganda berjumlah 60 soal (No l-60) dan soal pilihan analisis 40 soal (No 61'

100).

3. Untuk menjawab soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang bcnar, sedangkan untuk

menjawab soal pilihan analisis sebagai berikut:

Pilihlah A jika jarvaban (l), (2), dan (3) benar

Pilihlah B jika jawaban (l) dan (2) benar

Pilihlah C jikajawaban (2) dan (3) benar'

Pilihlah D jika jawaban (3) saja yang benar

4. Untuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yang benar diberikan skor 4 (empat) sedangkan

setiap jawaban yang salah diberi skor -l (minus satu), dan tidak menjawab diberi nilai 0

(nol).

5. Jawaban ditulis pada lembar jawaban yang telah disediakan'

6. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah 150 menit.

i

i



I.
1.

Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat!
Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini!

Kelompok hewan yang berada pada tingkatan tropik 1I adalah...

A. kelinci, tikus dan beialang

B. aqiing hutan, elang dan ular

C. katak, kelinci dan tikus
D. kelinci, belalang dan laba-laba

Hubungan interaksi anlara laba-laba dan katak adalah" ' '

A. mutualisme
B. komensalisme
C. kompetisi"
D. predasi

A W *.&o; ctr^,fu
4. Cacing tanah memiliki peranan... .

A. mgningkatkan kesuburan tanah dengan ekskresi dan casting

B, mempercepat pengikatan hara

C. meningkatkan PH tanatr

D. menlngkatkan kelembaPan tanah
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5. Pola pertumbuhan yang mungkin terjadi pada populasi yang hidup pada daerah dengan

sumber daYa terbatas adalah... '

i\<*l Nu V
6.

7.

8.

Dampak utama akibat p€manasan global adalah" ' '

A. jumlah es di kutub utara dan selatan berkurang

B. meningkatnya rata-rata curah hujan di seluruh dunia

C. peningkatan rata-rata suhu bumi

D. peningkatan frekuensi kebakaran hutan

Manakah di bawah ini yang termasuk golongan campuran" '

A. Oz

B. air
C. air gula
D. Titzurium

Rumus kinria Magnesium Klorida adalah., ' '

A. MgCl
B. MgCI2
C. MgClr
D. MgCla

g. Sifat larutan asaln adalah ... .

A. sebagai konduktor, licin, larut dalam air, dan menghasilkan H*

B. sebagaikonduktor, pahit, dan larut dalam air rqonghasilkan oH-

C. koroiit, licin, dan menyebabkan lakmtrs biru mer{adi berwama merah

D. korosif, pahit, dan menyebabkan lakmus merah menjadi berwarna biru

10. Di bawah ini adalah organ pencernaan pada cacing

l. protornium
2. lambung otot
3. mulut
4. esofagus

5. tembolok
6. faring
7. pembuluh darah
8. usus halus

Urutan organ pencemaan pada cacing adalah... .

A. 3-1-6-5-4-2-7-8-9
B. 3;1-4-5-6-2-7-8-9
c, 1-3-6-4-5-2-8-7-9
D. 1-34-5-6-2-8-7-9

wakiu
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11. Pada sistem pencernaan mauusia, vitamin K dibentuk oleh organ ' ' ' '

A. kolon
B. duodenum
C.'jejuuum
D. ileum

Untuk menjawab soal notr:or 12 dan 13 perhatikan gambar di bawah inil

12. Usus besar diturrjukkan oleh nomor... '

A. 4dan5
B. 5dan6
c. .2,3, dan 4

D. 3, 5, dan 8

13. Kantung empedir ditunjukkan oleh nomor... .

A. 1

8.6
c.7
D,9

I4. Fungsi nukleus pada sel eukariot adalah sebagai pusat...
A. aktivasi respirasi
B. sintesis protein
C. pengendali genetik
D. proses glikolisis

15. Organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan.,, .

A. $inding sel
B. lisosom
C. plasmodesrnata
D. r'akuola
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16. Sel eukariot tidak memiliki bagian-bagian berikut.. ' .

A. mitokondria sebagai alat respirasi sel

B. membran plasma yang mengatur lalu lintas molekul

C. flagel untuk Pergerakan sel

D. ribosom hanya tersebar dalam sitoplasma

1?. Jaringan yang berfungsi membungkus organ-organ tubuh adalah jaringan

A. epitel
B. ikat
C. otot
D. lemak

ig. Organel yang dimiliki semua makhluk hidup, baik pada sel prokariot maupun seleukariot

adalah... .

A. retikulum endoPlasma
B. badan Golgi
C. ribosom
D. kloroplas

19. Bagian terkecil dari gas hidrogen adalah... '

A. molekut
B. atom
C. kation
D. anion

20. Transpor makromolekul seperti polisakarida keluar sel dapat dilakukan dengan cara... '

A. transport aktif
B. ditusi
C. endositosis
D. eksositosis-

21. Molekul yang tersusun atas dua atom atau lebih yang berbeda disebut.., .

A. unsur
B. campuran
C. senyawa

D. poliatornik

22. Bahan yang tidak dapat terurai oleh mikroba secara alami disebut... .

A. biodegradoble
B. unbiodegradable
C. renewable
D. unrenewab,le
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23. perfumbuhan jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan batang akan

rnengakibatkan adanYa... .

A. pertumbuhan Primer
B. pertumbuhan sekunder

C. terbentuknya titik Caspary

D. terbentuknya floeoterma

24. Bagian dalam silinder pusat pada tumbuhan dikotil terdiri atas... .

A. perisikel dan emPulur
B. perisikel dan perikambium
C. perisikel dan kortels
D. perisikel dan ePidermis

25. Pada daun terdapat tiga jenis jaringan, yaitu.. ' .

A. epidermis, mesofil, dan berkas vaskuler

B. mesofil, berkas vaskuler, dan meristem perifer

C. mesofil, berkas vaskuler, dan meristem korteks

D. epidermis, mesofil, dan berkas korteks

26. Pada tumbuhan dikotil, empulur tidak ditemukan pada tumbuhan yang sudah tua

karena....
A. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter batang

B. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter korteks

C, empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter xilem
D. empulur akan hilang sejalan dengan penambahan diameter floem

2T.Didaerah tropis, khususnya di daerah daiaran rendah yang menjadi faktor pembatas

untuk fotosintesis adalah... .

A. COe

B. cahaya
C. suhu
D. kelembapan

28. Reaksi terang pada fotosintesis terjadi... .

A. aliran elektron siklik
B. fotolisis HrO dan menghasiikan elektron
C. perakitan glukosa
D. penguraian ATP

29. Bagian dari kloroplas yang berperan dalarn pengikatan energi cahaya adalah ... .

A. tilakoid
B. stroma
C. membran dalam
D. riLosom
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30. Pembentukan karbohidrat pada reaksi gelap melalui." .

A. reduksi COz

B. oksidasi COz
C. reduksi HzO
D. oksidasi HzO

31. Hasil percobaan Engelmann berupa..' .

A.bakteri thermo bergerak mendekati bagian dari

terkena caluya
B.bakteri thermo bergerak menjauhi bagian dari

terkena cahaYa

C. bakteri thermo bergerak mendekati sumber cahaya

D. bakteri thermo bergerak menjauhi sumber cahaya

32. Oerakan membukanya buah polong sanBat dipengaruhi oleh ... ,

A. rangsangan cahaYa

B. perubahan kadar air
C. rangsangan suhu
D. rangsangan senyawa kimia

33. Gerak bagian dari tumbuhan karena pengaruh dari lingkungan terutama di malam hari di

golongkan... .

A. niktinasti
B. tropisme
C. fotonasti
D. esionom

34. Osteosit berasal dari , .. .

A. osteoblas
B. osteoklas
C. osteogenik
D. ostroprogenator

35, Mineral yang umum terdapat di dalam matriks tulang bcrupa... .

A. kalsium karbonat dan kalsium fosfat
B. kalsium karbonat dan kalsium sulfat
C. natrium karbonat dan kalsium fosfat
D. katsium karbonat dan natrium fosfat

pita kloroplas dari Spirogtra yang

pita kloroplas dari Spirogtra yang
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36. Alveolus di tunjukkan oleh nomor' ' ' '
A. I
8.2
c.3
D.4

37. Besarnya volume kapasitas vital paru-paru mantlsin normal adalah' ' ' '

A. 1000 mL
B. 1500 mL
C. 3000 mL
D. 3500 mL

38. Hewan berikut yang msnggunakan seluruh permukaan tubuhnya utrtuk

oksigen adalah... .

A. Insecta

B. Mollusca
C. Annelida
D. Crustacea

39. Kelainan pada sistem pernapasan berupa ganggury pengangkutan oksigen

atau gangguan peilysrapan oksigen oleh jaringan disebut" ' '
A. sinusitis
B. asfiksia
C. plewitis
D. bronkhitis

40. Berikut ini berbagai narkoba:
l, Amfetzunin
2. Heroin
3. Metamfeiamin

Zat yang tergolong jenis stimulan ditunjukkan oleh nomor.. ' '

A.1,2, dan 4
B. Io 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4

D.2,4,dan 5

pertukaran

ke jaringan

4. Morfin
5. Kokain
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41. Perhatikan pernyataan berikut!
1. kurus kering, badan tidak segar

2. daya ingat rendah dan PeluPa
3. selalu merasa haus

4. mata cekung dan tatapan mata kosong

5. selalu merasa laPar

Ciri-ciri pecandu minuman keras ditunjukkan oleh pernyataan nomor .'. .

A. i,2, dan 3

B. 1,2, dan 4

c.2,3, dan 4

D. 3, 4, dan 5

42. Berikut ini adalah contoh beberapa kelompok zat adiktif:
l. Ganja 4. Shabu-shabu

2. Ekstasi 5. Kokain
3. Opium
Di antara kelompok tersebut, jenis narkotika yang berasaldari tumbuhan adalah.'. .

A. 1,3, dan 5
B. 1,2, dan 5

C.2,4,dan 5

D. 3,4, dan 5

43, Cara tepat untuk menghindari ketergantungan zat adiktif dan psikotropika adalah ... .

A. menghilangkan racun dari penyalahgunaan zat adiktif
B. konsultasi ke dokter tentang bahaya zat adiktif dan psikotropika

C. tidak mau rlencoba menggunakan zat adiktif dan psit<otropika

D. pergi ke rempat rehabilitasi ketergantungan zat adiktif dan psikotropika

44. Keanekaragaman ekosistem tidakdipengaruhi oleh... '

A. vegetasi tanaman
B. wilayah negara
C" jenis hewan yang menemPati
D. lingkungan abiotik

45. Pola wama yang terdapat pada ikarr koi menunjukkan... .

A. keanekaragaman individu
B. keanekaragaman fenotip
C. keanekaragaman hayati
D. keanekaragaman gen

46. Di bawah ini yang menunjukkan nama suku adalah,.. .

A. Rubiaceae
B. Rpbiales
C. Magnoliophyta
D. Hibiscus
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47. Hewan yang memiliki ciri: dapat hidup di darat, memiliki saccus vocalis, dan bersifat

poikilotenri maka hewan tersebut termasuk dalarr. kelas.. ' .

A. Agnatha
B. AmPhibia
C. RePtillia
D. Aves

48. Konservasi in sfla yang merupakan suaka alam adalah... .

A. cagar alam
B. taman nasional,
C. taman hutan raYa

D. taman wisata alam.

49. Kingdom berikut yang merniliki organel badan Colgi dan retikulum endoplasma adalah

i. 
'arri*ufia, 

Plantae, datr Fungi

B, Animalia, Plantae, Fungi dan Monera

C. Animalia, Plantae, Fungi, dan Protista

D. Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera

50. Perhatikan ciri-ciri cacing di bawah ini!

1. ditemukan di usus

2. hidup sebagai parasit dan inang perantara sapi

3. pada skoleks terdapat alat pengait

4. saluran pencernaailrya mempunyai mulut dan anus

5. reproduksi dengan cara fragmentasi

Ciri-ciri Taenia saginata adalah nomor.. ' .

A. 1,2, 3

B. 1,2,4
c. 1,2,5
D. 2,3,4

51. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang tidak tepat?

A. Setiap proglotid pada cacing pita dapat dianggap sebagai satu individu

B. Skoleks berfungsi sebagai alat pelekat pada inangnya

C. Segmen-r"g*.n "lehei" terus menerus membuat sekat untuk membentuk proglotid

baru.
D. Tsenia saginata adalah parasit pada sapi.
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52. Perhatikan ciri-ciri sel darah berikut!

1. Berbentuk bikonkaf 5. Mengandung haemoglobin

2. Tidak berwarna (bening) 6' Memiliki inti sel

3. Bentulurya bervariasi "t, Mampu bergerak secala amoeboid

4. Tidak mempunyai inti sel

Ciri-ciri leukosit ditunjukkan oleh nomor' " '

A. 1, 3,5, dan 7

B. 1,5,6, dan 7

c. ?,3,4, dan 7

D. 2, 3, 6, dan 7

5 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !

1. Jantungmemompa darah ke seluruh tuhuh

2. Janttrng memompa darah ke paru-parn

3. Jantung daiam keadaan berkontraksi '

4. Jantung menerima darah dari paru-paru

5. Jantung dalam keadaaqrelaksasi
6. Jantung menerima darah dari seluruh tubuh

Dari pernyataan di atas yang menyatakan keadaan jantung saa-t terjadi sistol ditunjukkan

oleh nomor ... '

A. 1,2, dan 3

B. 2,3, dan 4

C. 3,4, dan 5

D. 4, 5, dan 6

54. I"lewap invertebrata yang mempunyai alat transpor berupa lima pasang lengkung aorta

berflrngsi sebagai jantung adalah ..' '
A. serangga
B. cacing
C. Planaria
D. Hydra

55. Perhatikan pemyataan di bawah ini!
l. hanya digunakan untuk rnengangkut sari makanan

2. benvarna merah muda
3. tidak mengandung hemoglobin
4. hanya digunakan untuk nrengangkut Oz dan COz

5. untuk mengangkut sari makanan dan udara pernapasan

Pemyataan yang benar untuk darah serangga adalah .-' .

A. l danZ
B. 1dan3
C.3danS
D.2dan4
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56. Berikut adalah kelainan sistem sirkulasi:
1. Heinofilia
2. Leukemia
3. 'Ialasemia
4. Anemia
Kelainan pada sistem peredaran darah yang bersifat genetis ditunjukkan oleh nomor...

A. l dan2
B. 1dan3
C. 2dan3
D.3dan4

57. Ciri pertumbuhan adalah ... .

A. adanya pertambahan volume y ang irr ev er s ib I e

B. adanya perubahan yang bersifat progresif
C. terjadinya diferensiasi sel/jaringan
D. terjadinya determinasi dan perubahan kompetensi sel

58. Berikut ini yang bukanmerupakan contoh perkembangan pada tumbuhan adaiah ... .

A. pembentukan tunas pada akar

B. penyerapan unsur hara oleh akar
C. perubahan zigot menjadi embrio
D. biji mengalami perkecambahan

59. Hewan yangtidaktermasuk ke dalam kelompok hemimetabola adalah... .

A. kecoa
B. belalang
C. lebah
D. walang sangit

60. Hewan yang rnenyerap zat makanan melaluipermukaan tubuhnya adalah ..' .

A. bintang laut
B. cacing pita
C. cacing tanah

D. cumi-cumi
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il. Petunjuk untuk menjawab soal no 6l sampai dengan 100'

Pilihlah jtwaban:
A. Apabila 1,2 dan 3 Benar

B. Apabila I dan 2 Benar

C. Apabila 2 dan 3 Benar
D. Apabila 3 saja Yang benar

6 I . Contoli dari adaptasi perilaku adalah. . . .

(1) semut ,nemiiiki oigon penciunr pada antenanya yang digunakan untuk mcngetahui

musuhnya.
(2) kuda laut memiliki kantung yang digunakan untuk melindungi anak-anak dan telurnya.

i:i Uungton mempertahankan dirinya dengan berubah warna sesuai dengan tempatnya.

62. Pernyataan ysng tepat mengenai siklus nitrogen adalah"' '

(l) bakteri Nitriom}nos dapat mengubah senllawa amonium dan iunonia rnenjadi nitrat

(2) masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan

ili nfsusi rritrog*n d.ilakukan oleh baktei. Rhizobium yang akan bersirnbiosis-dengan

bakteri Az et o b a ct e r, C I o s tr i di u m, dan po long-polongan'

63. Pemyataan di bawah ini yang berkaitan dengan hutan konifer yaitu-.. .

(1) mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan

sangat singkat
(2) jeni! tumfiuhan yang hidup sangat sedikit, biasanya hanya terdiri dari dua atau tiga

jenis tumbuhau
(3) vegetasi yang dapat hidup misalnya lumut

semak-semak pendek.

kerak, rumput teki, tumbuhan terna, dan

64. Pemyataan yang benar mengenai perbedaan komunitas dan ekosistem sebagai berikut:

(1) Iiomuniias uOrtot kurnpulan- makhluk hidup sejenis, sedangkan ekosistem adalah

kumpulan makhluk hidup sejenis beserta lingkungannya
(2) Kom-unitas hanya komponen biotik sedangkan ekosistem terdiri atas ftrktor biotik dan

abiotik
(3) Komunitas adalah kumpulan populasi sedangkan ekosistem adalah kumpulan

populasi beserta Iingkungannya.

65. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa adalah... '

(1) soka
(2) kembang sepatu
(3) kunyit dan kubis ungu
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66. Perhatikan tabel hasil obsen'asi di bawah ini!

Pemyataan yang paling tepat berdasarkan data observasi di atas adalah" ' '

(1) larutan d merupakan larutan asam lemah

iei tu*t-, A merupakan larutan basa kuat

i:i t*rt"n B merupakan larutan basa lemah

6?. Contoh perubahan kirnia adalah "' '
(1) pembakaran kembang aPi

(2) pembakaran kaYu

(3) proses Perkaratan

68. Jaringan epitel menjalankan berbagai fungsi " ' '

(1) pelindung
(2) sekresi
(3) adsorpsi

69, Persamaan antara bakteri dengan Cyanophyta adalah " ' '

(1) mempunyai dinding sel

(2), reproduksi secara biner
(3) mempunYai mernbran inti

70. Bahan-bahan kimia
pemutih, pembasmi
pernbersih adalah .. '
(1) pasta gigi
(2) sampo
(3) deterjen

dalam rumah tangga diketompokkan menjadi bahan pembersih,

hama dan bahan bakar rumah tangga, Yang termasuk bahan

71. Sel jaringan ikat yang berfungsi memakan zat buangan adalah .. '
(1) sei Plasma
(2) sel mast
(3) makroing
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72. Bahan baku untuk pembuatan kertas diperoleh dari

(l) kitin
(2) minyak bumi
(3) selulosa

73. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuli memperkuat kedudukan jaringan-jaringan

lain adalah... -

(1) epiderrnis
(2) sllerenliim
(3) parenliirn

?4. Aerenkim baoylak dijllmeei @a jaringan" ' '

{1} epitumis
(2i perisikel
tii koneks

?5- [Ir51l skririras meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang pada baiangZea

ry&h...-
(t) kel
(2) inrcrlialar
(3) ryikal

76. Biosintesis karbohidrat pada fotosintesis menggunakan energi berupa... .

(1) NADH
(2) NADPH
(3) ArP

77. Bahan baku yang digunakan untuk fotosintesis adalah. -. .

(1) Oz
(2) H2O
(3) COz

78. Hasil fotosintesis pada tumbuhan akan diangkut ke organ . '. '
(1) buah
(2) aliar
(3) rimpang

79. Proses inspirasi manusia pada mekanisme pernapasan dada, setelah otot di antara tulang

rusuk terangkat adalah... .

(1) volurne rongga dada mengecil
(2) tekanan udara di paru-paru mengecil
(3) udara dari luar masuk
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80. Hal-hal berikut ini yang dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi pernapasan pada

manusia adalah..- .

(1) bertambahnYa usia seseorang

(2) meningkatnYa aktivitas tubuh

(3) menurunnYa suhu tubuh

81. Tuberkulosis disebabkan oleh... .

(1) alveolus berisi cairan
(2) dapat disebabkan olch bakteri
(3) peradangan Paru-Paru

82- Psikouopika -'-ang drpat membuat orang lamban dan kadang-kadang membuatnya

rrJale-.- -

ii i b€rtfti
GiEe
t3i qiu

3;- &ag yang sering mengkonsumsi stimulan membuat reaksi badan lebih aktif dan mera$a

*p yui simplna" eiergi yang tidak terbatas, akan tetapi penggunaan yang berlebihan

dapat beraliibat... .

{1) pendarahan di otak
(2) denyut jantu$g tidak teratur
(3) paranoid

84. Racun di dalam rokok yang menimbulkan efek ketagihan adalah' '. '

(1) tar
(2) asam sianida
(3) nikotin

85. Pernyataan di bawah ini yang bukan usaha pelestarian hewan adalah... .

(I) mendatangkan hewan yang berasal dari negara lain ke suatu cagar alam di"Indonesia

iZi metepuskan kembali secara langsung hewanrhewan liar yang dijadikan hewan

peliharaan rumah ke habitat alaminya
(3) menarigkap hewan yang surlah langka yang masih hidup di habitatnya yang sudah

rusak untuk ditangkarkan di suaka margasatwa

86. Filum Annelida, Platyhelmintes, dan Nemathelmintes dapat dijadikan dalam satu

kelompok berdasarkan kesamaan... .

(l) rongga tubuh
(2) jumlah lapisan tubuh pada saat embrio
(3) simetri tubuh
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B?. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan berikut yang dapat dijadikan satu kelompok

dengan cacing tanah adalah ... .

(1) anjing
(2) kerang hijau
(3) cacing pita

gg, Makhiuk hidup berkembang pada lingkungan sesuai, keanekaragaman ekosistem

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
(1) perbedaan kondisi komponen abiotik suatu daerah

(2) jenis yang beradaptasi juga berbeda

i:) meniinbulkan interaksi abiotik'biotik yang sejenis

g9. pernyataim yang benar mengenai kondisi sebelum pemanasan pada percobaan Pasteur

adaiah... .

(l) udara bebas tetap dapat berhubungan'dengan ruangan dalam labu.

iej mifroorganisme yang masuk bersama udara akan mati pada saat pemanasan air kaldu.

i:j sctetan labu dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukan pipa, terjaditah

kontaminasi mikroorganisme,

90. Pernyataan yatlg benar tentang eosinotil adalah " ' '

(l) mempunyai daya fagositosis yang lemah

iZ) U.rtu*pul pada suatu jaringan yang mengalami reaksi alergi

(3) dapat mendetoksifikasi toksin penyebab radang

91. Perhatikan gambar di bawah ini!

Nama leukosit yang ditunjukkan oleh huruf A, B, dan C adalah ...
(i) (A) Neutrofil
(2) (B) Eosinofil
(3) (C) lv{onosit

$fuJ*i,;g;,

effi
si
ffi$*wi

A
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92. Berikut adalah ciri-ciri dari sel darah :

1. merupakan butiran kecil
2. diproduksi Pada sumsurn tulang

3. umumYa Pendek
4. memiliki inti Yang besar

Ciri uombosit ditunjukkan oleh nomor " ' '

(l) 1 dan 2
(2) 2 dan 3

(3).3 dan 4

93. Faktor fisiologis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah

(1) hormon
(2) vitamin
(3) gen

94. Contoh gerak bagian tumbui:an yang dipengaruhi arah rangsang adalah" ' '

(1) tigmonasti
(2) kemotaksis
(3) fototropisme

95. Otot pada manusia yang kerjanya involuntir (di bawah sadar) adalah " ' '

(1) ototjantung
(2) otot polos
(3) otot rangka

96. pencernaan kimiawi di usus halus dapat terjadi dengan bantuan zat kimia yang

disekresikan oleh ... .

(l) kantung empedu
(2) pankreas
(3) usus halus

97. Pemyataan tentang gigi berikut yang benar adalah ... .

(1) jumtah gigi manusia dewasa adalah 36

(2) gigi seri berfungsi untuk memotong makanan

(3) jumlah gigi premolar sama dengan jumlah gigi seri

98. Plasma darah berperan membawa... .

(l) hormon
(2) oksigen
(3) karbondioksida

99. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembuluh darah aorta adalah... .

(l) $embuluh darah yang keluar dari ventrikel kanan

(2) membarva darah yang mengandung oksigen

(3) dindingnya memiliki banyak katup
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100. Sistem peredaran darah pada katak memiliki ciri sebagai berikut:

(l) darah yang banyak mengandung oksigen bercampur dengan darah yang banyak

mengandung karbondioksida
(2) sistem peredaran darah ganda

i:i sefset darah merahnya berbeda dari sel darah pada manusia yaitu memiliki inti
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