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BANYUWANGI

Nama Peserta :

Asal Sekolah :

Kota Asal :

1. Banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari 30 dan bersisa 1 bila dibagi 7 adalah . . .

Jawab:

2. Kesembilan lingkaran pada gambar berikut akan diisi dengan menggunakan kesembilan bilangan

prima pertama sehingga setiap tiga bilangan yang terletak pada satu garis jumlahnya genap.

Setiap bilangan hanya dapat dipakai satu kali.

Jumlah terbesar yang mungkin dari tiga bilangan yang terletak pada satu garis adalah . . .

Jawab:

3. Akbar dapat mengecat pintu gerbang rumah dalam waktu 7 jam, Bedu dapat mengecat pintu

gerbang tersebut dalam waktu 6 jam, sedangkan Peppy dapat mengecat pintu gerbang tersebut

dalam waktu 5
1

4
jam. Jika Akbar, Bedu, dan Peppy bekerja sama mengecat pintu gerbang

tersebut, maka waktu yang diperlukan adalah . . . jam.

Jawab:
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4. Bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya dituliskan berurutan dalam baris-baris,

di mana baris pertama terdiri dari 1 bilangan, baris kedua terdiri dari 2 bilangan, baris ketiga

terdiri dari 3 bilangan, demikian seterusnya sehingga diperoleh susunan berikut.
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...
...

...

Hasil penjumlahan semua bilangan yang tertulis pada baris ke-100 adalah . . .

Jawab:

5. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk trapesium sama kaki berikut.

18 cm

12 cm

45◦ 45◦

Jika tinggi prisma itu adalah 20 cm, maka volume prisma itu adalah . . . cm3.

Jawab:

6. Pada suatu segilima tak beraturan ABCDE diketahui panjang AB = 2 cm, BC = 5 cm,

CD = 3 cm, DE = 6 cm, dan EA = 4 cm.
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Dimulai dari titik A, seekor semut berjalan menelusuri sisi-sisi segilima tersebut dengan rute

A−B−C −D−E −A−B−C −D−E dan seterusnya, dan baru akan berhenti ketika sudah

menempuh jarak 2018 cm. Semut itu akan berhenti di sisi . . .

Jawab:


