
SOAL TAHAP 1 (PENYISIHAN) LOMBA MATEMATIKA TINGKAT SENIOR 
DALAM RANGKA HUT SOUL-MATE-MATIKA KE-2 
 

jawaban benar skor = 4 
jawaban salah skor =     

tidak dijawab skor = 0 
 
Berikan jawaban akhir saja! 
 

1. Nilai             
         

   
 

2. Jika      dan     , maka        jika ditulis dalam   dan   adalah ... 
 

3. Dua angka pertama pada bilangan hasil dari                   adalah ...  
 

4. Jika                              .  Maka, nilai              
 

5. Jika diketahui                    untuk bilagan real   dan  , maka nilai 
 

 
 

 

 
   

 

6. Diketahui                dan            
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  
   

Nilai dari         adalah ...  
 

7. Jika   dan   adalah akar-akar persamaan kuadrat          ,  maka 
persamaan kuadrat yang akar-akarnya          dan          adalah... 

 
8. Jika   dan   adalah akar-akar persamaan kuadrat   

                    
dan              adalah tiga suku aritmatika yang berurutan, maka nilai 
            

 
9. Jumlah absis titik-titik potong antara grafik fungsi          dan grafik fungsi 

              adalah ... 
 

10. Jika suatu fungsi kuadrat      diketahui bahwa               ,   dan 
mempunyai nilai maksimum 1, maka      adalah .... 

 

11. Bilangan real   yang memenuhi pertidaksamaan  
      

 
    adalah . . .  

 
12. Abdel dan Temon mempunyai kebiasaan berbohong yang unik. Abdel berbohong 

setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, di hari-hari lainnya ia selalu jujur. Sedangkan 
Temon memiliki kebiasaan berbohong pada hari kamis, jumat dan sabtu, dan 
jujur pada hari-hari lainnya. Suatu hari terjadi percakapan begini : 
Abdel     :   Hei Temon, besok aku mau membohongimu! 
Temon    :   Hehe..., aku juga! 
Hari percakapan itu adalah .... 



13. Pada kubus           ,    pada    sehingga       . Jika jarak   ke    
adalah  , maka rusuk kubus tersebut adalah... 

 
14.                              

  dan   kuadran 1, maka         
 

15. Diketahui       
  

 
     

 

              ,  maka untuk         

 
16. Diketahui data pengamat terdiri dari 5 pengamatan berbeda mempunyai 

jangkauan 7 dan simpangan kuartil 5, maka selisih pengamatan ke-4 dan ke-2 
adalah.... 

 
17. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas I, 5 anak 

kelas II, dan 6 anak kelas III. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri 
dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari 
wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan 
adalah... 

 
18. Dalam sebuah kotak terdapat tiga bola merah dan tiga bola putih. Jika dari kotak 

tersebut diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambilnya kedua bola tersebut 
berbe   w r        h   

 

19.       
                     

      
 

20.  Lingkaran                mempunyai jari-jari 2 akan menyinggung 
garis       , maka nilai   yang positif adalah.... 

 

21.  Jika                dan     
 

 
    serta    

 

 
   , maka       

 
22.  Untuk memproduksi   unit barang perhari diperlukan biaya              

             rupiah. Jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi 
perunit yang paling rendah tercapai bila perhari diproduksi ... 

 
23. Diketahui fungsi                         Jika        dan         , 

maka               
 

24. Sisa pembagian                 adalah 4 
Sisa pembagian                  adalah 10 
Nilai         

 
25. Diketahui : 

        
        
      
      
Nilai maksimum dari         dan nilai minimum dari         
Secara berturut-turut adalah . . .  



26. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan yang 
dirumuskan dengan 
                      .  Jika jarak yang telah ditempuh mobil tersebut 
adalah 2010 meter, maka waktu yang telah ditempuh mobil tersebut adalah  ( ) 

 
27. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva            sumbu   , dan garis     

adalah ... 
 

28.  Diketahui matriks  

   
         

       
          

  

Maka  e     adalah ... 
 

29.  Suatu barisan A dengan jumlah 5 suku pertamanya adalah 60 
Dari barisan A dibentuk barisan B dengan cara menyisipkan 1 suku pada suku-
suku barisan A dan didapatkan jumlah 5 suku pertama barisan B adalah 30. 
Jika barisan A dan B adalah barisan aritmetika dengan suku awal sama, maka 
tentukan       (jika   adalah beda barisan A dan   adalah beda barisan B ) 

 
30. Suatu deret seperti berikut : 

                                           
    

 

Berapakah 2 angka terakhir dari  ? 
 
 
 
 

Penyusun : Admin-admin Soulmatematika, Ali Khan Suud, dkk 
 
Terima Kasih  
             untuk semua sobat soulmate yang telah setia dengan SOUL-MATE-MATIKA 
      jilid 1 maupun jilid 2 
 
 
 

“Selamat Ulang Tahun SOUL-MATE-MATIKA ,      .       
.                                                           yang ke-2 tahun” 
  
 
 
 
 


