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1. Tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi monokotil dan dikotil berdasarkan..... 

a. Jumlah keping biji  c. Tipe pertulangan daun 

b. Jenis akar   d. Jumlah mahkota 

2. Perhatikan zat-zat berikut ini! 

1. Garam dapur 

2. Asam klorida 

3. Gula 

4. Air 

5. Karbonmonoksida 

Di antara zat-zat tersebut yang memiliki unsur karbon adalah . . . 

a. 1 dan 2 

b. 3 dan 5 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 3 

3. Besaran yang mempunyai satuan kg.m.s
-2

 dan kg.m
2
.s

-2
 secara berturut-turut adalah … 

a. Gaya dan Daya 

b. Gaya dan Usaha 

c. Daya dan Massa Jenis 

d. Daya dan Usaha 

4. Haustoria merupakan alat untuk mengisap zat makanan dari inang tumbuhan..... 

a. Benalu    c. Anggrek 

b. Tali putri    d. Asparagus 

5. Partikel yang mempunyai sifat sama dengan penyusunnya adalah.  .  . 

a. Senyawa 

b. Molekul 

c. Unsur 

d. Atom 

6. Untuk mendapatkan air hangat yang bersuhu 50
o
C, Irma mencampur air yang baru saja 

mendidih dengan air sumur yang bersuhu 28
o
C. Jika diketahui massa air panas sebesar 880 

gram dan kapasitas panas air sebesar 1 kal/g
o
C, maka air sumur yang Irma butuhkan adalah 

… 

a. 0,02 kg   c. 2 kg 

b. 0,2 kg    d. 20 kg 

7. Penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah terjadi secara..... 

a. Difusi sederhana   c. Difusi dipermudah 

b. Osmosis    d. Difusi  
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8. Suatu senyawa terdiri atas unsur magnesium dan unsur klorida. Rumus kimia senyawa 

tersebut adalah . . . 

a. MgCl 

b. MgCl2 

c. MnCl2 

d. Mn2Cl3 

9. Sebuah peluru ditembakkan vertical ke atas dengan kecepatan pada moncongnya 500 m/s. 

Jika pervepatan gravitasi bumi sebesar 10 m/s
2
, maka tinggi maksimal dan waktu yang 

diperlukan adalah … 

a. 15.250 m dalam 5 detik 

b. 15.520 m dalam 50 detik 

c. 15.000 m dalam 5 detik 

d. 12.500 m dalam 50 detik 

10. Nama seorang ilmuwan yang menciptakan mikroskop kemudian ia dapat melihat benda-

benda aneh yang diambil dari setitik air rendaman jerami adalah..... 

a. Antonie van Leeuwenhoek  c. Theodor Schwann 

b. Robert Brown    d. Robert Hooke 

11. Jika diketahui unsur X terdapat dalam golongan karbon, dan unsur Y bernomor atom 17, 

maka senyawa yang dapat  terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah… 

a. XY4  

b. Xy3 

c. XY2 

d. XY 

12. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 m/s
2
. Mobil 

tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai 

diperlambat 5 m/s
2
 hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 m/s dan waktu 

total untuk bergerak adalah 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan konstan 

selama  ….. 

a. 20 detik   c. 15 detik 

b. 18 detik   d. 10 detik 

13. Tahapan penggunaan mikroskop adalah sebagai berikut. 

1. Mengatur fokus dengan perbesaran lemah 

2. Menemukan lapangan pandang 

3. Mengatur posisi mikroskop ke arah datangnya cahaya 

4. Mengatur fokus dengan perbesaran kuat 

Urutan penggunaan mikroskop yang benar adalah..... 

a. 3, 1, 2, dan 4    c. 3, 2, 1, dan 4 

b. 3, 1, 4, dan 2    d. 3, 2, 4, dan 1 
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14. Lima unsur A,B,C,D dan E masing-masing mempunyai susunan elektron sebagai berikut : 

A. 1s2 2s2 2p6 3s1 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 

E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 

Pasangan-pasangan di bawah ini yang merupakan unsur dari satu golongan yang sama 

adalah … 

a. A dan B   

b. A dan C 

c. A dan E  

d. D dan E 

15. Massa Rio di bumi 60 kg. percepatan gravitasi di bulan 
1
/6 kali percepatan gravitasi di bumi. 

Jika diketahui percepatan gravitasi di bumi sebesar 9,8 N/kg, maka berat Rio yang hilang 

ketika pergi ke bulan adalah … 

a. 49 N  b.  55,8 N  c.  490 N  d.  558 N 

16. Kotak spora pada Deuteromycota disebut..... 

a. Konidia    c. Askus 

b. Sporangium    d. Basidiocarp 

17. Berikut ini yang bukan termasuk ikatan kovalen adalah . . . 

a. Be Cl2 

b. H2 

c. H2O 

d. C12H22O11 

18. Berat benda di udara 100 N lalu dimasukkan ke dalam zat cair sehingga mengalami kenaikan 

volume 1,5 m
3
. Jika berat jenis zat cair 10 N/m

3
 maka berat benda dalam zat cair adalah … 

a. 1500 N  b.  115 N  c.  85 N  d. 6,7 N 

19. Bagian dari akar yang pertumbuhannya paling cepat adalah..... 

a. Daerah pemanjangan   c. Daerah diferensiasi 

b. Daerah pembelahan   d. Daerah integrasi 

20. Suatu atom mempunyai 9 proton, 10 neutron, dan 10 elektron. Maka atom tersebut akan 

bermuatan… 

a. Positif 

b. Negatif  

c. Netral 

d. Tidak bermuatan 
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21. Tuas yang keuntungan mekanisnya paling besar adalah yang lengan kuasa dan lengan 

bebannya masing-masing adalah …. 

a. 60 cm dan 70 cm 

b. 40 cm dan 4 cm 

c. 10 cm dan 4 cm 

d. 40 cm dan 10 cm 

22. Atom-atom unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah kecenderungan melepaskan 

elektron valensinya makin besar sebab… 

a. potensial ionisasinya makin besar  

b. jari-jari atomnya makin besar  

c. afinitas elektronnya makin besar 

d. nomor massanya makin besar 

23. Metagenesis tumbuhan lumut yang sering kita lihat merupakan generasi..... 

a. Sporofit    c. Aseksual  

b. Protalium     d. Gametofit 

24. Dalam waktu 2,5 sekon terdapat 750 buah gelombang yang melewati suatu titik. Jika 

panjang gelombang 0,5 m maka pernyataan yang benar adalah … 

a. Periodenya adalah 0,0033 detik 

b. Frekuensinya adalah 150 Hz 

c. Cepat rambatnya adalah 300 m/s 

d. Frekuensinya adalah 375 Hz 

25. Diantara pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai gas mulia adalah… 

a. Gas mulia merupakan golongan unsur yang bersifat inert. 

b. Di alam gas mulia tidak bereaksi dengan unsur lain atau berada sebagai unsur bebas.  

c. Di antara gas mulia hanya Xe yang dapat direaksikan dengan unsur lain pada kondisi 

tertentu. 

d. Argon sebagai gas pengisi lampu penerang memiliki konfigurasi elektron teluar sebagai 

konfigurasi delapan. 

26. Perhatikan pernyataan berikut. 

1. Usia 

2. Massa badan 

3. Jenis kelamin 

4. Penyakit 

5. Keadaan gizi 

Faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein seseorang adalah..... 

a. 1, 2, 3, dan 4    c. 2, 3, 4, dan 5 

b. 1, 2, 3, dan 5    d. 1, 3, 4, dan 5 
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27. Sebuah pemancar radio bekerja di udara dengan panjang gelombang 2,4 m dan cepat 

rambatnya 3.10
8
 m/s, maka frekuensi pemancar radio adalah … 

a. 12,5 MHz    c.  125 MHz 

b. 2,7 MHz    d.  270 MHz 

28. Manfaat penggunaan teropong. 

1. Mengamati tingkah laku burung. 

2. Mengamati pola makan rusa. 

3. Mengamati  jenis-jenis burung. 

Yang merupakan manfaat dari teropong binakular adalah..... 

a. Semua salah    c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3    d. Semua benar 

29. Perhatikan perubahan materi yang  terjadi dibawah ini! 

1. Pembuatan gula dari tebu 

2. Penyulingan minyak bumi 

3. Pembuatan tape dari singkong 

4. Pembuatan garam dapur dari air laut 

5. Air susu menjadi asam 

6. Minyak kelapa menjadi tengik 

Perubahan materi yang merupakan perubahan kimia adalah… 

a. 1, 2 dan 5 

b. 2, 4 dan 6 

c. 3, 4 dan 5  

d. 3, 5 dan 6 

30. Seseorang hanya mampu melihat jelas di depan matanya paling jauh 200 cm. Orang itu 

memerlukan kacamata berkekuatan …. dioptri 

a. +2     c. – ½  

b. + ½      d. -2 

31. Pada saat kita akan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya, apabila 

sumber cahayanya redup, maka kita menggunakan reflektor... 

a. Cermin cekung   c. Cermin cembung 

b. Cermin datar    d. Lensa cekung 

32. Pengelasan rel kereta api dilakukan dengan proses termit, yaitu reaksi antara aluminium 

dengan besi (III) oksida dan menghasilkan besi dalam bentuk cair dan aluminium oksida. 

Persamaan reaksi setaranya adalah . . . 

a. Al + FeO → AlO + Fe 

b. 2 Al + 3 FeO → Al2O3 + 3 Fe 

c. 4 Al + 3 Fe3O2→ 2 Al2O + 3 Fe 

d. 2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe  
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33. Dua orang anak mendorong sebuah mobil yang sedang mogok, dengan gaya masing-masing 

100 N dan 80 N. 

 

 

 

Apakah yang akan terjadi… 

a. Mobil bergerak maju 

b. Mobil bergerak mundur 

c. Mobil tetap diam  

d. Mobil bergerak dengan kencang 

34. Contoh bahan kimia yang bersifat karsinogenik adalah..... 

a. Rodamin B, benzen, nitrosofenol, dan uranium 

b. Rodamin B, benzen, nitrosofenol, dan asap rokok 

c. Rodamin B, benzen, asam klorida, dan formalin 

d. Rodamin B, benzen, aseton, dan uranium 

35. Reaksi berikut yang kombinasi zat-zat pereaksinya tidak menghasilkan magnesium klorida 

adalah… 

a. Magnesium karbonat dilarutkan dengan hydrogen klorida 

b. Magnesium klorida dilarutkan dengan asam klorida 

c. Magnesium hidroksida dilarutkan dengan asam klorida 

d. Magnesium dilarutkan dengan hydrogen sulfide  

36. Seorang pembalap MotoGp berhasil melintasi sirkuit dengan panjang lintasan 4 km sebanyak 

5 kali dan berhenti tepat di garis awal start dalam waktu 7 menit. Maka besar kelajuan dan 

kecepatan rata-rata pembalap tersebut adalah… 

a. 171,43 km/jam dan 34,28 km/jam 

b. 2,86 km/jam dan 0 km/jam 

c. 171,43 km/jam dan 0 km/jam  

d. 0 km/jam dan 171,43 km/jam 

37. Udara tersusun dari berbagai macam gas yang semuanya diperlukan oleh organisme untuk 

melakukan berbagai aktivitas yang salah fungsinya adalah sebagai bahan baku dalam 

pembentukan protein. Gas yang dimaksud adalah..... 

a. O2     c. CO2 

b. H2     d. N2 

 

 

 

 

 

100 N 

1000 N 

80 N 

100 kg 
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38. Pasangan yang digolongkan asam lemah dan asam kuat berdasarkan hasil percobaan 

tentang daya hantar listrik berikut adalah. . . 

No. Keadaan lampu Pengamatan lain 

1. Menyala redup Sedikit gelembung 

2. Menyala terang Banyak gelembung 

3. Tidak menyala Sedikit gelembung 

4. Tidak menyala Tidak ada gelembung 

a. 1 dan 4 

b. 1 dan 2 

c. 2 dan 4 

d. 2 dan 3 

39.  

   

 

  

Besarnya usaha yang dikerjakan pada benda… 

a. 30 J 

b. 10 J 

c. 0   J 

d. 3,33 J 

40. Berikut merupakan sifat-sifat suatu larutan. 

1. Mengubah warna indicator universal menjadi merah. 

2. Bereaksi dengan logam-logam tertentu dan menghasilkan gas hydrogen. 

3. Menghasilkan gas karbon diokida apabila ditambahkan logam karbonat. 

Larutan yang sesuai adalah… 

a. Garam netral 

b. Basa 

c. Asam  

d. Garam asam 

41. Ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan jamur disebut..... 

a. Mikrobiologi     c. Mikologi 

b. Bakteriologi    d. Virologi  

 

 

2 m 1 m 

3 m 5 N 
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42. Mobil 500 kg mogok di jalan yang mendatar. Kabel horizontal mobil derek yang dipakai 

untuk menyeretnya akan putus jika tegangan di dalamnya melebihi 1250 N. percepatan 

maksimum yang dapat diterima mobil mogok itu dari mobil derek adalah….(g=10 m/s
2
) 

a. 0,4 m/s
2
 

b. 2,5 m/s
2  

 

c. 5 m/s
2
 

d. 4 m/s
2
 

43. Zat adiktif yang digunakan sebagai pengatur keasaman/ buffer adalah . . . 

a. Natrium bikarbonat 

b. Asam askorbat 

c. Pectin 

d. Lesitin 

44.  

 

 

Gambar di atas adalah simbol untuk..... 

a. Low temperature   c. Hot surface 

b. Radioactive     d. Laser radiation 

45. Seorang anak yang sedang diam berdiri di tepi jalan melihat sebuah bus melaju kearah utara 

dengan kelajuan 60 km/jam, dia juga melihat sebuah motor dengan kelajuan 40 km/jam 

menuju selatan. Maka saat pengendara motor mengamati bus tersebut akan terlihat bahwa 

bus bergerak dengan kelajuan…. 

a. 20 km/jam 

b. 100 km/jam  

c. 60 km/jam 

d. 40 km/jam 

46. Katalis mempercepat laju reaksi dengan cara . . . 

a. Menaikkan energi kinetik molekul pereaksi 

b. Meningkatkan frekuensi tumbukan 

c. Menurunkan energi pengaktifan 

d. Mengurangi tahap reaksi 

47. Deny mengalami gangguan tulang sejak berumur 1 tahun dan sekarang setelah ia berumur 6 

tahun penyakitnya menjadi bertambah parah karena dia menjadi lumpuh. Gangguan tersebut 

disebabkan oleh..... 

a. Virus polio    c. Getah radang 

b. Treponema pallidum   d. Kurangnya zat perekat 
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48. 1. Kelengkapan organ tubuh 

2. Cara pengawetan 

3. Cara penyimpanan 

4. Kelestarian objek dengan membatasi pengambilan objek 

Dari beberapa pernyataan di atas, yang perlu diperhatikan dalam membuat koleksi awetan 

adalah..... 

a. Hanya ada satu yang benar  c. Hanya ada tiga yang benar 

b. Hanya ada dua yang benar  d. Semuanya benar 

49. Perhatikan grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva di atas menunjukkan kecepatan sebuah mobil. Jarak yang ditempuh oleh mobil 

tersebut sejak pertama bergerak hingga titik akhir adalah …. 

a. 258 m    b. 238 m 

b. 248 m    d. 228 m 

50. Bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 6 Ω maka besar kuat arus listrik yang 

melewati hambatan 12 Ω adalah …. 

 

 

V (m/s) 

t (s) 
A 

B 

C D 

E 

7 

10 

25 20 5 3 

3Ω 6Ω 

5Ω 

12Ω 

a. 1I 

b. 2I 

c. 3I 

d. 4I 


