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Petunjuk
1. Terdapat dua jenis soal yang perlu Anda jawab pada seleksi ini, yaitu Soal Pilihan Ganda

(20 soal) dan Soal Isian Singkat (10 soal). Tidak ada pengurangan skor bila terjadi
kesaiahan cialam menj awab.

2. Anda diberi waktu selama 2,5 jam (150 menit) tanpa istirahat untuk menjawab semua

soal.

3. Untuk Soal Pilihan Ganda, skor setiap soal adalah 3, sedangkan untuk Soal Isian Singkat,

skor setiap soal adalah 4. Karena.itu, total skor maksimal yang bisa diperoleh setiap

pesefta seieksi adalah 20 x 3 + 10 x 4 = 10C. Kerjakan setiap soal pada tempat yang

teiah disediakan di lembar jawaban.

4. Untuk Soal Pilihan Ganda

a. Silangiah jawaban yang benar pada lembar jau'aban yang telah disediakan.

b. Jika membatalkan jawaban, lingkari jawaban yang salah.

5. Untuk Soal Isian Singkat

a. Isilah jawabannya saja tanpa uraian pada lembar jawaban yang telah disediakan.

b. Kalau memeriukan satuan ukuran, berikan pula satuan iikurannya.

6. Aturan peringkat:
- a. Berdasarkan total skor tertinggi.

b. Jika terdapat peserta yang peringkatnya sama, maka peringkat akhir ditentukan

berdasarkan total skor tertinggi bagian Isian Singkat.

c. Jika masih terdapat peserta yang peringkatnya sama, maka peringkat akhir
ditentukan berdasarkan tingkat kesukaran soal pada bagian Isian Singkat.

d. Jika masih terdapat peserta yang peringkatnya sama, maka peringkat akhir
ditentukan berdasarkan kelas termuda dari siswa.

e. Jika masih terdapat peserta yang peringkatnya sama, maka peringkat akhir
ditentukan berdasarkan usia termuda dari siswa.
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1. Bentuk x4 ' 1- mempunyai faktor sebanyak ""

A.3
'nn

-D. 5

c.5
D,6

L,. I

Jika a, b,c dan d adalnh bilangan bulat positif dibagi 13 berturut-turut bersisa lz' 9'

11, dan 7, maka 3a+4b*3c+2d drbagi 13 akan bersisa ""

^A11. u

B. 1

u. I

D.9
E. 11

Nilai rata-rata kelas A adalah 73, sedangkan nilai rata*rata kelas B adaiah 88' Jika

jumlah siswa kedua kelas tersebut adalah 75 dan nilai rata-rata nilai kedua kelas

adalah 80, maka banyak 'i""u 
kelas A adalah ' " orang'

A. 35

T] 10lf. J(]

c. 40

D. 42

E. 45

4. Suatu hari perbandingan jumlah uang Netty dan Agit adalah 2 : 1' sehari kemudian

NettymemberikanuangnyasejumlahRpl00.000,00kepadaAgit.Sekarang

perbandingan uang Netty dan Agit rrenjadi 1 : 3' Jumlah uang Netty sekarang adalah

D*

A. 240.000,00

1 ()n nnn nn
If, I OV.\,IJ\,',UU

c. 120.000,00

D. i00.000,00

E. 60.000,00

J.
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5. Jika / adalah tungsi linier, /(1)=2000, dan ,f{x+1)+12=/(*), maka nilai

y(roo): ....

A. 762

B. 812

c. 832

D. 912

E, lA]2

Diketairui 17 = {kixz * i < xz +k <Z{x * 1.),denganxdankbilanganbulat}.

Banyaknya himpunan bagian dari himpunan lTadalah ....

A.+

B.B

c. 16

D. 32

E. 64

7. Tiga orang A, B dan C pinjam-meminjam kelereng. Pada awaltya ketiga orang

tersebut telah memiliki sejumlah kelereng tertentu dan selama pinjam-meminjam

mereka tidak melakukan penambahan kelereng selain melaiui pinjam-merrrinjam di

antara ketiga orang tersebut. Pada suatu hari A meminjami sejumlah kelereng kepada

B darr C sehingga jumiah kelereng B dan C masing-masing meniadi dua kali lipat

jurnlah kelereng sebelumnya. Hari berikutnya B"meminjami sejumlah kelereng

kepada A dan C sehingga jumiah kelereng A dan C masing-nrasing menjadi dua kali

lipat jumlah kelereng sebelumnya. Hari terakhir C meminjami sejumlah kelereng

kepada A dan B sehingga jumlah kelereng A dan B masing-masing menjadi <iua kaii

lipat jumlah kelereng sebelurnnya. Setelah dihitung akhirnya masing-masing memiliki

16 kelereng. Banyak kelereng A mula-mula adaiah ....

A.8
p 1AU. IT

c. 26

nnot), Lo

E. 32
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g, Jika jumiah dua bilangan bulat positif adalah 24, maka nilai terkecil dari jumlah

kebalikan bilangan-biiangan tersebut adalah " "
 1n-t

B. ll2
c. it3

D. ll4
E. 116

q Iik, 2013 ditulis dalarn be.nt:k desimal, maka angka ke-2013 di belakang koma adalah
------ 7000

A. 1

h4
t). L

C,4

D.5

8.8

tu. Diberikan angka Yang disusun

operasi penjumlahan harus

menghasilkan jumlah 99?

A.3
8.4
c.5
D.7
E.8

sebagai berikut: 987654321' Bsrapa banoak t'*nda

disisipkan di antara angka-angka tersebut agar

11. Jika barisan berikut adalah barisan bilangan bulat positif berurutan yang

semua bilangan kelipatan tiga: 1, 2,4,5,7, 8, 10, 11' 13' l4'"'' maka

barisan tersebut adalah '...

A. 59

B. 62

c. 86

D. 92

E. 100

dihilangkan

suku ke-67
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Jika rata-rata 51 bitangan bulat berurutan adalah 10, maka bilangan terkecil dari semua

bilangan terssbut adalah ....

A<

8.0
L. -J

D. -13

E. -15

Sebuah kantong berisi 15 bola merah, 12 bola biru dan 3 bola hijau. Diambil sebuah

bola secara acak sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Peluang bola yang terambil

merah pada pengambilan pertama dan hijau pada pengambilan kedua adalah " '

A. 1120

B. 3/58

c. lls
D. 3129

E. 6129

14. Lima orang akan naik mabil dengan kapasitas enam tempal dr-tel-rk, yakni dua di depan

termasuk pengemudi (sopir), dua di tengah, dan dua di belakang. Jika hanya ada dua

orang yang bisa mengemudi, banyak cara mengatur tempat duduk mereka adalah .'..

A. 120

B. 204

c. 220

r\ aAa

E. 280

15. Jika diketahui panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 1 satuan, maka jarak titik E

ke bidang datx AFH adaiah... satuan.

A. 1
2

B.-
z

ci
-t1D.-
3

E
VJ

h,.
4

tJ.

.,i
I
I

r.l

,l

,l

i
,I

$

':

,
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16. Diketahui sel.:elompok data memiliki sil'a.t-sifa.t sehagai herikut:

(i) Terdiri dari 5 data bilangan bulat po$itif dengan lataan:7
/::\ r tr- l: _,- 

- --- ^ l-.-- - 
n(Ji., rvrcurilil - rruuub - 7

Jika jangkauan didefinisikan sebagai selisih data terbesar elengan daia terkecii, maka

jangkauan terbesar yang mungkm adalah ....

A. 11

B. t2
lat," t-)

D. 14

E. 15

17. Di dalam suatu keraniang terdapat 12 apel Malang, dua di antaranya diketahui busuk"

Jika diambil 3 apel secara acak (random), maka peluang tepat satu di antaranya busuk

adalah ....
q

22

B. i-
.11

ta

o

44

22

18. Sebuah silinder tegak diletakkan di dalam kubus ABCD.EFGII dengan panjang sisi

kubus 2 rr. Selaniutnya silinder dipancung oleh bidang miring yang melalui titik l, B,

dan I dimana I adalah titik perpotongan diagonal bidang CDHG. Yolume terbesar

siiinder terpa-neung ini adalah ... m3.

^3fi-n.
2

*tt
rt-

3

5n
I,..

a

5r
t).

J

Z-tr
F,.

5
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19. Jika gambar di barvah ini adalah. segi delapan beraturan, maka perbandingan luas

antara daerah yang diarsir dan luas segi delapan beraturan adalah ..'.

A, 1:-?

B. l:4
C. 2:5

D. 3:8

E. 3:7

20. Beberapa bilangan empat angka memiliki angka-angka penyusun tak nol yang saling

berbecia dan berjumiah i0. Banyak biiangan yang dirnaksud adaiah ....

A. 24

B. 22

c. 20

D. 18

E. 16

BAGIAN B: ISIAN SINGKAT

1. Tino sedang memanjat tangga dan sekarang dia berada tepat di tengah tangga. Jika ia

naik 3 anali tangga ke a1as, kemudian turun 5 anak tangga, setla naik kembali 10 anak

tangga, rnaka Tino akan sampai di puncak tangga. Banyak anak tangga yang dimiliki

tangga tersebut adalah ....

Ani mempunyai uang Rpi6.500,00. Sejumiah uang itu akan eiihabiskan untuk

membeli 6 buah peralatan sekolah. Ia membeli beberapa pensii dengan harga

Rp2.000,00 per pensil. Ia membeli beberapa buku dengan harga Rp2.500,00 per buku,

dan ia juga membeli beberapa kotak pensil dengan harga Rp4.000,00 per kotak pensil.

Banyak buku yang dibeli Ani adalah ....

,.]

3. Banyak bilangan positif n sehingga ry+ berupa bilangan bulat positif adalah ....
t't *3
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Zy *5 *4
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Jika dikerahui bahrva jumlah masing-masing baris, kerlom, dan diagonal ada.la.h sa.ma.

maka nilai x * y adalah ....

Jika himpunan A mempunyai anggota sebanyak x dan himpunan Bmempunyai

qntrcnf, <ehnnrralr rr r" { r, rnalrn hirnnunan A ll R merrtnnn\iai angonta (maksimltm-\6i55vrc OWVmiJ mL 
' 

. .\ : r'' r rii*i'rc

sebanyak....

Semua bilangan asli n yang memenuhi sifat bahwa 6n2 * 5n * 4 adala*t bilangan

^"ime 
qAqlql^,

JikaS, - 1;Sz - Sr - 3,S: :.S2 + 5,Sa = S: - 7,Ss = S+ * 9, ... adalahsuku-suku

suatil barisan bilangan, maka Szor: = .".

Pada A ABC terdapat titik D pada BCsehingga BD:DC=l:3, Titik , pada AD

sehingga AL: LD = 1 :4 . Perbandingan luas L ACL dan A BDI adalah ....

C
f...

,,i j

;t

6.

7.

8.

9. Suatu string terdiri dari 10 angka 0, 1 atau 2. Bobot string.didefinisikan sebagai

jumlah angka-angka dalam string tersebut. Sebagai contoh, string 0002002001

mempunyai bobot 5. Banyak string dengan bobot 4 adal*t ....

10. Tita memiliki tetangga baru yang memiliki 2 anak. Jika salah satu anak tetangga baru

tersebut adalah perempuan, maka besar peluang anak yang lain adalah laki-laki adalah
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