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1. Sebuah gelas ukur berisi air 40 ml, kemudian batu dimasukkan ke dalamnya sehingga 

permukaan air sekarang menunjuk angka 65 ml. Volume batu tersebut adalah … . 

A. 15 cm
3
  

B. 20 cm
3
  

C. 25 cm
3
  

D. 65 cm
3
  

 

2. Kita mengenal tiga wujud zat yaitu padat, cair, dan gas. Wujud-wujud zat tersebut memiliki 

karateristik yang unik. Pernyataan berikut yang sesuai dengan karateristik zat padat dan cair 

adalah … . 

A. Jarak partikel zat padat berjauhan dan jarak partikel zat cair rapat 

B. Susunan partikel zat padat teratur dan partikel zat cair tidak 

C. Partikel zat padat bergerak bebas dan partikel zat cair bergerak sangat cepat 

D. Partikel zat padat terikat sedang dan partikel zat cair terikat lemah 

 

3. Titik tetap atas dan bawah dari suatu termometer adalah 90
o
 dan 0

o
. Jika termometer ini 

menunjuk angka 27
o
, maka suhu ini akan setara dengan … . 

A. 18
 o
R 

B. 20
 o
R 

C. 24 
o
R 

D. 27
 o
R 

 

4. Lima ratus gram es dipanaskan sehingga mencapai titik leburnya dalam waktu tertentu. Jika 

suhu es mula-mula -2 
o
C, maka besar energi kalor yang diperlukan adalah … . 

(kalor jenis es 2100 J/kg.
o
C, kalor lebur es 336 kJ/kg) 

A. 2100 joule 

B. 3360 joule 

C. 4200 joule 

D. 5000 joule 

 

5. Perhatikan ilustrasi di bawah ini! 

 

Jika tiba-tiba tali yang menghubungkan kedua balok terputus, maka … . 
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A. kedua balok mengalami GLB 

B. kedua balok mengalami GLBB diperlambat 

C. kedua balok mengalami GLB dan GLBB secara bersamaan 

D. kedua balok mengalami GLBB dipercepat 

 

6. Sebuah balok bermassa 2,5 kg berada di atas meja seperti ditunjukkan oleh gambar. 

 

Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s
2
, maka energi potensial gravitasi yang dialami 

benda adalah … . 

A. 250 J 

B. 200 J 

C. 100 J 

D. 50 J 

 

7. Sebongkah batu akan diangkat dengan bambu sepanjang 4 m. Jika perbandingan lengan beban 

dan lengan kuasa 2:3, maka panjang lengan beban dan lengan kuasa berturut-turut ... 

A. 2,4 meter dan 1,6 meter 

B. 1,6 meter dan 2,4 meter 

C. 1,5 meter dan 2,5 meter 

D. 1,8 meter dan 2,2 meter 

8. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda berada dalam wadah berisi air (ρ =1000 

kg/m
3
). 

 

Benda tersebut berada 1 meter dari dasar wadah. Jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
, maka 

tekanan hidrostatis yang dialami benda adalah … . 

A. 10.000 N/m
2
  

B. 8.000 N/m
2
  

C. 5 000 N/m
2
  

D. 2.000 N/m
2
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9. Jika frekuensi gelombang di bawah ini 15 Hz, maka jarak titik P dan Q adalah … . 

 

A. 6 meter 

B. 5 meter 

C. 4 meter 

D. 1 meter 

10. Berikut pernyataan yang benar tentang gelombang bunyi yaitu ... . 

A. Gelombang bunyi yang merambat di udara adalah gelombang transversal, 

sedangkan yang merambat pada zat padat adalah gelombang longitudinal 

B. Gelombang bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar  

C. Gelombang bunyi yang merambat di udara merambatkan partikel-partikel udara ke 

suatu tempat 

D. Gelombang bunyi dapat merambat dalam ruang hampa 

11. Gambar di bawah ini menunjukkan proses pembentukan bayangan oleh cermin cekung. 

 12 cm

10 cm

 

Perbesaran bayangannya adalah … . 

A. 5 kali bendanya 

B. 3 kali bendanya 

C. 2 kali bendanya 

D. 1½ kali bendanya 

12. Kain sutera yang digosok-gosokkan ke batang kaca akan mengakibatkan … . 

A. kaca bermuatan negatif 

B. kain sutera bermuatan negatif  

C. kaca menjadi netral 

D. kain bermuatan positif 

 

13. Dua buah hambatan R1 (3Ω) dan R2 (2Ω) dsusun seri kemudian dihubungkan dengan sumber 

tegangan 3,0 volt seperti ditunjukkan oleh gambar. 

R1=3Ω

3,0 V R2=2Ω

 

Tegangan pada R2 adalah … . 
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A. 3,0 V 

B. 2,0 V 

C. 1,8 V 

D. 1,2 V 

 

14. Di dalam suatu rumah terdapat 5 lampu berukuran 20W;220V dinyalakan rata-rata 6 jam/hari, 

sebuah televisi 100W;220V dinyalakan rata-rata 4 jam/hari, dan sebuah lemari es 150W;220V 

diaktifkan terus menerus. Jika harga listrik Rp 500/kWh, maka biaya listrik selama 30 hari 

adalah … . 

A. Rp 69.000,00 

B. Rp 54.000,00 

C. Rp 39.000,00 

D. Rp 24.000,00 

 

15. Perhatikan gambar! 

U S X Y
 

Ketika kutub S magnet didekatkan ke X ternyata kutub Y dapat menarik paku yang berada di 

sekitarnya. Cara pembuatan magnet serta kutub-kutubnya dari peristiwa ini adalah … . 

A. induksi, X=kutub selatan, Y=kutub utara 

B. menggosok, X=kutub utara, Y=kutub selatan 

C. induksi, X=kutub utara, Y=kutub selatan 

D. menggosok, X=kutub selatan, Y=kutub utara 

 

16. Pada saat sebuah magnet digerakkan keluar masuk secara terus menerus ke dalam suatu 

kumparan ternyata pada ujung-ujung kumparan timbul ggl. Besar ggl ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya adalah … . 

A. hambatan kumparan dan kuat medan magnet 

B. kecepatan gerak magnet dan jumlah lilitan 

C. kuat medan magnet dan arus listrik 

D. jumlah lilitan dan massa arus listrik 

 

17. Gerak planet bumi yang kita tempati mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) terjadi pasang surut air laut 

2) terdapat gerak semu harian matahari 

3) terjadinya perbedaan lama siang dan malam  

4) terjadi pemepatan di daerah ekuator 
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Pernyataan yang termasuk akibat dari revolusi bumi adalah … . 

A. 3 saja 

B. 1 dan 3 

C. 4 saja 

D. 2 dan 4 

 

18. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu dan tidak bisa dibagi lagi. Untuk menuliskan 

atom-atom ini biasanya digunakan lambang-lambang atom. Lambang dari atom timah adalah 

… . 

A. Ti B. Th C. Sn D. Zn 

 

19. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Biasanya terasa licin di kulit 

2) Rasanya pahit 

3) Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru 

Pernyataan yang termasuk sifat basa adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

20. Makhluk hidup autotrof mengubah senyawa anorganik sederhana seperti CO2 dan H2O 

menjadi senyawa kompleks untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyaknya unsur oksigen 

pada CO2 dan H2O masing-masing adalah … . 

A. 2 dan 2 

B. 1 dsn 1 

C. 1 dan 2 

D. 2 dan 1 

21. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) raksa berwujud cair pada suhu kamar 

2) gula mudah larut dalam air 

3) kamper menyublim saat dipanaskan 

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk sifat fisika adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

22. Perhatikan tabel berikut ini ! 

NO Bahan kimia Jenis produk 

1 Natrium benzena fulfonat Detergen 

2 Sodium monofluorofosfat Pemutih pakaian 

3 Natrium hipoklorit Pasta gigi 

4 Dieldrin  Pestisida  
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Pasangan yang benar antara bahan kimia dan jenis produknya adalah … . 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 4 dan 1 

23. Perhatikanzat berikut ini ! 

1) Karbonmonoksida 

2) Nikotin 

3) Tar 

4) Nitrogen Oksida 

Zat pada rokok yang menyebabkan kecanduan dan kanker berturut-turut … . 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1 dan 3 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Autotrof 

2) berfotosintesis 

3) menyimpan cadangan makananberupa pati/amilum 

Berdasarkan pernyataan diatas, ciri yang dimiliki oleh tumbuhan adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

25. Perhatikan gambar berikut ini ! 

  

 
 

S T U V 

Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang,  organisme yang satu kelompok adalah … . 

A. S dan T karena tidak memiliki tulang belakang 

B. S danT karena tidak memiliki tulang belakang 

C. T dan U karena memiliki tulang belakang 

D. T dan V karena memiliki tulang belakang 

 

26. Perhatikan bagan berikut ini ! 

 
Organisme yang omnivora adalah … . 

A. P B. Q C. X D. Y
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27. Berikut adalah usaha manusia untuk mengurangi tingkat pencemaran. 

1) menggunakan trasportasi masal 

2) menggunakan bahan bakar alternatif 

3) membuat instalasi pengolahan limbah pabrik(watertreatment) 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca adalah ... . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

28. Perhatikan grafik berikut ini ! 

    

A B C D 

Berdasarkan grafik diatas, yang menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dengan 

ketersediaan udara bersih  adalah … . 

A. A B. B C. C D. D 

 

29. Perhatikan nama otot berikut ini ! 

1. Otot polos 

2. Otot jantung 

3. Otot rangka 

Otot  yang memiliki bentuk silindris dan memiliki garis gelap terang (striated) adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

30. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
Pencernaan protein pertama kali terjadi pada bagian berlabel … . 

A. A B. B C. C D. E 

 

31. Perhatikan bagian tubuh berikut ini ! 

1. Otot antar tulang rusuk 

2. Otot sekat rongga dada 
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3. Otot diafragma 

Berdasarkan data diatas, bagian yang berperan dalam pernafasan perut adalah … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

32. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. Hipertensi 2. Anemia 3. Hemofilia 

Kelainan pada sistem sirkulasi yang diturunkan  dari orang  tua ke anaknya adalah  … . 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1 dan 2 

C. 2 dan 3 

D. 3 saja 

 

33. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Berdasarkan gambar diatas, jumlah urea 

paling banyak ditemukan pada bagian 

yang berlabel … . 

A. S 

B. T 

C. U 

D. V 

34. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

Bagian telinga dalam yang berperan 

sebagai alat pendengaran (alat korti) 

adalah … . 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 

 

35. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Tempat masuknya CO2 untuk proses fotosintesis  ditunjukkan  nomor … . 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
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36. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gerak yang ditunjukkan oleh gambar diatas adalah … . 

A. fototropi 

B. fotonasti 

C. geotropi 

D. seismonasti 

37. Perhatikan gambar percobaan berikut ini ! 

 
Berdasarkan gambar diatas, percobaan B membuktikan bahwa gas Y yang dihasilkan oleh 

hewan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Gas tersebut adalah … . 

A. karbondioksida 

B. karbon monoksida 

C. oksigen 

D. nitrogen 

38. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) memiliki kaki yang panjang  

2) kemampuan berburu mangsa 

3) memiliki telinga kecil 

4) memiliki tubuh yang langsing 

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk adaptasi tingkah laku adalah … . 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

39. Diketahui bunga merah dominan terhadap bunga putih. Bila bunga warna merah (Mm) 

disilangkan dengan bunga putih, akan menghasilkan keturunan dengan fenotip … . 

A. merah  :  putih  =  3  :  1 

B. merah  :  putih  =  1  :  1 

C. merah  :  merah muda  :  putih  =  1  :  2  :  1 

D. merah  :  merah muda  =  3  :  1 

40. Perhatikan mikroorganisme berikut ini ! 

1) Jamur Aspergillus wentii 

2) Jamur ragi Saccharomyces cereviceae 

3) Jamur Neurospora crassa 

4) Jamur Rhizopus oligosporus 

Mikroorganisme diatas yang berperan dalam pembuatan oncom (makanan khas daerah Jawa 

Barat) adalah … . 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 


