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Latihan Soal Olimpiade Sains SMP - Fisika

Winter Camp Persiapan OSN 2019

Departemen Sains - Wardaya College

1. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi x(t) = t2−9t−20 dengan x dalam meter, dan t dalam
detik. Tentukan

(a) posisi benda saat t = 0 s

(b) perpindahan untuk rentang t = 0 hingga t = 2 s

(c) jarak yang ditempuh t = 0 hingga t = 10 s

2. Sebuah bola bergerak dan menemui lintasan berbentuk setengah lingkaran vertikal seperti gambar berikut.

Semua lintasan licin, dan kecepatan bola saat di dasar (titik P) adalah sebesar v. Jari-jari lingkaran adalah
r. Tentukan gaya normal bola saat berada di titik Q (tengah-tengah lintasan melingkar)!

(a) mv2

r

(b) mrv

(c) 1
2mvr

(d) mv2

r −mg

(e) mv2

r − 2mg

(f) mrv −mg

3. Dua orang anak membawa meja berbentuk huruf T seperti pada gambar berikut.

Pada saat berada di bidang datar kedua anak menahan beban yang sama, namun saat berada di bidang
miring kedua anak menahan beban yang berbeda yaitu FA dan FB . Tentukan perbandingan FA

FB
!
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4. Pada gambar berikut sebuah balok kaca dengan indeks bias n2 ditempelkan dengan kaca bagian bawah
dan atasnya dengan indeks bias n1 . Seberkas sinar masuk di titik A dari vakum dengan sudut datang
θ. Sinar sampai ke titik B setelah beberapa kali memantul sempurna di dalam balok kaca. Cepat rambat
gelombang cahaya adalah c.

(a) Sudut bias di titik A adalah φ. Tentukan besar sinφ. Nyatakan dalam variabel yang diketahui.

(b) Tentukan hubugan antara n1 dan n2 sehingga pemantulan sempurna terjadi pada bagian bawah dan
atas balok kaca.

(c) Tentukan besar φ sehingga pemantulan sempurna terjadi pada bagian bawah dan atas balok kaca.
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(d) Tentukan waktu yang dibutuhkan sinar untuk bergerak dari A hingga sampai ke titik B jika panjang
balok kaca adalah L.

5. Satelit mengorbit bumi dengan lintasan melingkar dan jari-jari orbit sebesar r. Asumsikan bahwa jari-jari
bumi adalah R dan percepatan gravitasi bumi di permukaan adalah g. Periode satelit mengelilingi Bumi
adalah....

6. Anda mempunyai tugas mendesain pertunjukan yang memperlihatkan aktor seolah-olah terbang. Untuk
mewujudkannya, Anda menggunakan tali untuk mengayunkan aktor yang diikatkan pada sandbag dengan
massa m. Panjang tali yang mengayun adalah R = 3 meter. Aktor disimpangkan dengan sudut θ =
60◦agar dapat mengayun.

Pertunjukan dikatakan sukses jika sandbag tidak terangkat saat aktor mengayun. Massa aktor adalah 65
kg. Tentukan massa sandbag minimal! Gunakan g = 10 m/s

2
.

(a) 100 kg

(b) 110 kg

(c) 130 kg

(d) 145 kg

(e) 160 kg

(f) 167 kg
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