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BABAK PENYISIHAN

IJEN MATHEMATICS AND SCIENCE COMPETITION (IMSC) 2018

BANYUWANGI

1. Dari keempat bilangan yang ada dalam pilihan-pilihan berikut, bilangan yang nilainya paling

kecil adalah . . .

(a) 0,125 (b)
2

11
(c) 11% (d)

1

9

2. Harga kulkas tanpa pintu “SINYO” setelah dikenai pajak 10% adalah Rp1.650.000,00. Harga

kulkas itu sebelum dikenai pajak adalah . . .

(a) Rp1.400.000,00 (b) Rp1.485.000,00 (c) Rp1.500.000,00 (d) Rp1.585.000,00

3. Meja-meja di suatu kelas ditata dalam baris-baris dan kolom-kolom. Salah satu dari meja-meja

itu adalah meja Adi. Meja Adi berada di baris ketiga dari depan, baris keempat dari belakang,

kolom ketiga dari kiri, dan kolom kelima dari kanan. Banyaknya meja di kelas itu adalah . . .

(a) 30 (b) 35 (c) 42 (d) 56

4. Sebuah kotak berisi 15 bola yang masing-masing bertuliskan bilangan 1, 2, 3, . . . , 15. Banyaknya

bola minimal yang harus diambil dari dalam kotak itu agar kita dapat menjamin bahwa pasti

terambil tiga bola bertuliskan bilangan genap adalah . . . bola.

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11

5. Pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor

persekutuan positif selain 1. Banyaknya pecahan sederhana dengan penyebut 24 yang terletak

di antara
5

12
dan

7

8
adalah . . .

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

6. Dalam 45 hari berurutan terdapat paling banyak . . . hari Senin.

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8
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7. Ibu memiliki sejumlah biskuit. Sebanyak 26 biskuit diberikan kepada Adik, kemudian setengah

dari sisanya diberikan kepada Kakak. Setelah itu, Ibu membeli lagi satu lusin biskuit. Jika

banyaknya biskuit yang dimiliki Ibu sekarang adalah 33, maka banyaknya biskuit yang dimiliki

Ibu mula-mula adalah . . .

(a) 66 (b) 68 (c) 70 (d) 72

8. Bilangan yang tidak dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan dua faktor positif berbeda dari

70 adalah . . .

(a) 12 (b) 17 (c) 32 (d) 37

9. Dalam sebuah lomba lari, Mamat lebih cepat daripada Budi, Wawan lebih lambat daripada Eko

tetapi lebih cepat daripada Mamat, sedangkan Tejo lebih cepat daripada Wawan tetapi lebih

lambat daripada Eko. Urutan nama-nama peserta lomba lari tersebut dari yang paling cepat

sampai yang paling lambat adalah . . .

(a) Wawan, Mamat, Budi, Eko, Tejo

(b) Wawan, Eko, Mamat, Tejo, Budi

(c) Eko, Tejo, Mamat, Budi, Wawan

(d) Eko, Tejo, Wawan, Mamat, Budi

10. Air sebanyak 950 ml dituangkan ke dalam sebuah cangkir, sebuah gelas, dan sebuah botol, se-

hingga volume air dalam cangkir dan gelas berbanding 1 : 2, sedangkan volume air dalam gelas

dan botol berbanding 3 : 5. Selisih volume air dalam botol dan cangkir adalah . . .ml.

(a) 300 (b) 350 (c) 400 (d) 450

11. Dua tahun yang lalu, jumlah umur Adik dan Kakak adalah 19 tahun. Sekarang, umur Adik

adalah 8 tahun. Tiga tahun lagi, umur Kakak adalah . . . tahun.

(a) 15 (b) 16 (c) 17 (d) 18

12. Cak Lontong memiliki sebanyak 168 apel dan 180 mangga yang akan dibagi rata tanpa sisa

kepada anak-anak. Supaya ada sebanyak mungkin anak yang dapat menerima pembagian terse-

but, maka kepada setiap anak harus diberikan sebanyak . . .

(a) 8 apel dan 10 mangga

(b) 8 apel dan 12 mangga

(c) 12 apel dan 15 mangga

(d) 14 apel dan 15 mangga



Halaman: 3

13. Jika di suatu kandang terdapat 4 ekor sapi, maka persediaan makanan di kandang akan habis

dalam waktu 10 hari. Jika di kandang tersebut terdapat 5 ekor sapi, maka persediaan makanan

di kandang akan habis dalam waktu . . . hari.

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8

14. Setiap 100 ml bensin yang digunakan oleh sebuah mobil habis untuk menempuh jarak 2 km.

Jika seseorang mengendarai mobil itu dengan bensin mula-mula sebanyak 9 liter, maka volume

bensin yang tersisa setelah menempuh jarak 80 km adalah . . . liter.

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

15. Dari bilangan-bilangan 2, 8, 10, 12 dipilih dua bilangan lalu dikalikan. Kemudian, dari bilangan-

bilangan 1, 5, 11, 13 dipilih dua bilangan lalu dikalikan juga. Selisih positif terkecil yang mungkin

dari kedua hasil perkalian tersebut adalah . . .

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

16. Selembar karton berbentuk persegi panjang dengan keliling 70 cm dan panjang 20 cm akan dipo-

tong keempat pojokannya berbentuk empat buah persegi identik seperti pada gambar berikut.

Setelah keempat persegi itu dibuang, bangun yang tersisa memiliki luas 264 cm2. Keempat

persegi panjang di tepi-tepi bangun yang tersisa itu kemudian ditekuk ke atas menurut garis

putus-putus sehingga terbentuklah sebuah kotak tanpa tutup. Volume kotak tanpa tutup terse-

but adalah ... cm3.

(a) 352 (b) 378 (c) 612 (d) 900
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17. Ada sebuah batu berbentuk balok berukuran 10 cm × 6 cm × 4 cm. Batu ini dicat seluruh

permukaannya, kemudian dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil berukuran 1 cm × 1 cm

× 1 cm. Banyaknya kubus kecil yang tidak terkena cat sama sekali, terkena cat hanya pada

satu sisinya, terkena cat hanya pada dua sisinya, dan terkena cat hanya pada tiga sisinya secara

berturut-turut adalah . . .

(a) 32, 144, 56, dan 8

(b) 32, 112, 88, dan 8

(c) 64, 144, 24, dan 8

(d) 64, 112, 56, dan 8

18. Dua buah lingkaran identik yang masing-masing berjari-jari 7 cm dimasukkan ke dalam sebuah

persegi panjang sehingga saling menyinggung dan juga menyinggung sisi-sisi persegi panjang

tersebut seperti pada gambar berikut.

Jika π =
22

7
, maka luas daerah yang diarsir adalah . . . cm2.

(a) 42 (b) 44 (c) 46 (d) 48

19. Pada lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 3.000 dm dan lebar 200 dm akan diba-

ngun pasar malam. Ada dua permainan yang akan dibangun di pasar malam tersebut, yaitu

komidi putar yang memerlukan lahan seluas 0,1 ha dan kincir ria yang memerlukan lahan seluas

40 dam2. Lahan yang tersisa akan dibagi menjadi 20 bagian sama luas untuk ditempati kios-kios

yang menjual aneka barang. Luas lahan untuk setiap kios itu adalah . . .m2.

(a) 25 (b) 50 (c) 75 (d) 100

20. Bilangan prima dua digit yang hasil penjumlahan kedua digitnya kurang dari 6 ada sebanyak . . .

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6
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21. Bilangan yang merupakan hasil dari perkalian 1× 2× 3× . . .× 20 memiliki sebanyak . . . faktor

prima berbeda.

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10

22. Melody bersepeda dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Di peta berskala 1 : 100.000, jarak

yang ditempuhnya adalah 2 cm. Waktu yang dibutuhkan Melody adalah . . .menit.

(a) 6 (b) 12 (c) 16 (d) 20

23. Pak Guru memiliki sejumlah permen yang rencananya akan dibagi rata kepada enam murid.

Tetapi ketika pembagian itu dilakukan, ada dua murid di antaranya yang menolak. Akibatnya,

keempat murid lainnya menerima permen sebanyak 7 lebih banyak daripada yang direncanakan.

Banyaknya permen yang dimiliki Pak Guru mula-mula adalah . . .

(a) 66 (b) 72 (c) 78 (d) 84

24. Sebuah hotel memiliki 50 kamar yang terdiri dari kamar tipe A untuk 2 orang dan kamar tipe

B untuk 4 orang. Ketika hotel itu penuh, ada sebanyak 152 orang yang sedang menginap di

hotel itu. Banyaknya kamar tipe A di hotel itu adalah . . .

(a) 22 (b) 24 (c) 26 (d) 28

25. Ada sebanyak ganjil siswa yang sedang berbaris memanjang ke belakang, di mana jarak siswa

pertama dan kedua adalah 1 m, jarak siswa kedua dan ketiga adalah 2 m, jarak siswa ketiga dan

keempat adalah 1 m, jarak siswa keempat dan kelima adalah 2 m, dan seterusnya menurut pola

tersebut (yaitu jarak antarsiswa berselingan 1 m dan 2 m). Kemudian, tanpa membubarkan

barisan itu, jarak antarsiswa akan diubah menjadi sama, yaitu 3,5 m, dengan cara menyuruh

setiap siswa (kecuali siswa paling depan) untuk melangkah mundur dengan jarak yang sesuai.

Jika siswa paling belakang harus melangkah mundur sejauh 24 m, maka banyaknya siswa yang

sedang berbaris adalah . . . orang.

(a) 11 (b) 13 (c) 15 (d) 17


