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Wardaya College Departemen Biologi

Bank Soal Olimpiade Sains SMP - Biologi

Spring Camp Persiapan OSN 2018

Departemen Sains - Wardaya College

Part I

Soal A, B, C, D

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dengan memilih pilihan yang paling tepat!

1. Klasi�kasi makhluk hidup yang didasarkan hanya pada morfologinya, �siologi, reproduksinya disebut
klasi�kasi . . .

(a) Arti�sial

(b) Ontogeni

(c) Filogeni

(d) Alami

(e) Homologi

2. Tim Sains Wardaya melakukan ekspidisi ke suatu bioma dengan ciri memiliki komponen biotik yang
didominasi oleh habitus semak. Bioma yang dimaksud adalah ... .

adalah . . . .

(a) Tundra

(b) Taiga

(c) Sabana

(d) Stepa

(e) Hutan basah

3. Perhatikan tingkatan takson pada Sacharum tuberosum berikut!

1) Kingdom = Plantae

2) Spesies = Alium cepa

Pernyataan berikut ini yang TIDAK benar adalah . . . .

(a) Ordo = Asparagales

(b) Famili = Amaryllidaceae

(c) Divisio = Spermatophyta

(d) Kelas = Monocotyledonae

(e) Genus = cepa

4. Singa dan Harimau menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat jenis, karena ... .

(a) Masuk dalam satu spesies, beda ras

(b) Masuk dalam satu spesies dan satu ras

(c) Masuk dalam genus sama, tetapi famili berbeda

(d) Masuk dalam genus sama, spesies berbeda

(e) Masuk dalam satu famili, tetapi berbeda genus

5. Berikut ini adalah ciri virus yang benar adalah . . . .

(a) Uniseluler

(b) Parasit fakultatif
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(c) Merupakan organisme prokariotik

(d) Tidak mampu melakukan sintesis protein pada inang

(e) Tersusun atas DNA atau RNA

6. Dasar utama mengapa Cyanobacteria tidak dimasukan ke dalam kelas protista mirip tumbuhan tetapi
dimasukan ke dalam monera adalah karena Cyanobacteria ... .

(a) Tidak memiliki ribosom

(b) Tidak memiliki nukleus

(c) Tidak memiliki membran sel

(d) Tidak memiliki dinding sel

(e) Tidak memiliki DNA

7. Pernyataan berikut ini berkaiatan dengan organisme penyebab suatu penyakit beserta vektornya yang
TIDAK BENAR adalah ... .

(a) Penyakit tidur disebabkan Trypanosoma gambiensi dengan vektor lalat Tse - tse

(b) Penyakit malaria tertiana disebabkan Plasmodium vivax, dengan vektor nyamuk Anopheles

(c) Anemia berat dapat disebabkan Ancylostoma duodenale, dengan vektor autoinfeksi

(d) Penyakit Elephantiasis disebabkan Wuchericea bancrofti, dengan vektor nyamuk Culex

(e) Fascioliasis dapat disebabkan oleh infeksi Fasciola hepatica, dengan vektor Lymnea sp dan tumbuhan
air.

8. Pigmen dominan pada alga berikut ini yang benar adalah ... .

(a) Rhodophyta - Fukosantin

(b) Cyanophyta - Karoten

(c) Crysophyta - Xanto�l

(d) Phaeophyta - Fikosianin

(e) Chlorophyta - kloro�l a dan c

9. Tumbuhan berikut ini yang termasuk ke dalam Gymnospermae dengan ciri sebagai berikut adalah ... .

1) Monoseus

2) Daun seperti kipas

3) Untuk obat alzhaemer

Tumbuhan yang dimaksud adalah ... .

(a) Gnetum gnemon

(b) Cycas rumphii

(c) Gynko biloba

(d) Agathis alba

(e) Pinus merkusii

10. Perhatikan ciri - ciri berikut ini!

1) Hifa bersekat

2) Sebagian besar memiliki anggota dengan badan buah

3) Menghasilkan spora seksual di basidium

4) Berperan dalam makanan

Berdasarkan ciri di atas, kemungkinan organisme yang dimaksud adalah ... .

(a) Rhizopus oryzae

(b) Penicillium notatum

(c) Aspergillus wentii
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(d) Penicillium roqueforti

(e) Volvariella volvacea

11. Berikut ini yang menunjukkan ciri tumbuhan Bryophyta adalah ... .

(a) Tubuh kormus, tidak memiliki akar, batang dan daun sejati

(b) Tracheophyta, tidak memiliki vaskuler

(c) Daun muda menggulung, disebut circinatus

(d) Fase dominan terdapat pada fase sporo�t

(e) Spora jatuh akan menjadi protonema

12. Berikut ini yang termasuk ke dalam famili Gramineaceae adalah ... .

(a) Solanum lycoperticum

(b) Arachis hypogeae

(c) Alium cepa

(d) Oryza sativa

(e) Rhizopus oryzae

13. Berikut ini hewan yang mengalami holometabola adalah kecuali ... .

(a) Ngengat sutera

(b) Wereng coklat

(c) Lebah

(d) Nyamuk

(e) Kumbang

14. Berikut ini hewan yang masuk ke dalam Triploblastik, kecuali ... .

(a) Porifera dan Monera

(b) Cnidaria dan ctenophora

(c) Arthropoda dan Moluska

(d) Coelenterata dan Platyhelminthes

(e) Nematoda dan Annelida

15. Teritip pada ekosistem air laut memiliki niche sebagai ... .

(a) Bentos

(b) Nekton

(c) Peri�ton

(d) Neuston

(e) Fitoplankton

16. Ekosistem air tawar dengan ciri memiliki arus adalah ... .

(a) Lotik

(b) Lentik

(c) Estuari

(d) Payau

(e) Mangrove

17. Organel pada sel eukariotik berikut ini yang tidak bermembran adalah ... .

(a) Sentriol

(b) Ribosom
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(c) Lisosom

(d) Badan golgi

(e) Nukleolus

18. Biji jambu tersusun oleh jaringan penyokong yang terbuat dari ... .

(a) Trakeid

(b) Kolenkim

(c) Xiler

(d) Sklereid

(e) Extraxiler

19. Jaringan hewan berikut ini yang berasal dari endoderm pada saat embriogenesis adalah ... .

(a) Organ digesti dan respirasi

(b) Organ ekskresi dan sirkulasi

(c) Otot dan tulang

(d) Kulit dan saraf

(e) Saraf dan indera

20. Zat yang menyebabkan terjadinya penyakit Parkinson disease karena kekurangan ... .

(a) Dopamin

(b) Neuroglia

(c) Asetilkolin

(d) Natrium

(e) Kalsium
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Part II

Soal 1, 2, 3, 4

Petunjuk jawaban:
A. Jika 1, 2, 3 benar
B. Jika 1, 3 benar
C. Jika 2, 4 benar
D. Jika semua benar Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Berikut ini yang merupakan ciri anggota monera adalah ... .

1) Tidak memiliki organel bermembran

2) Melakukan respirasi aerob dengan mesosom

3) Sintesis protein lebih cepat dibandingkan anggota eukariotik

4) Semua anggota memiliki dinding peptidoglikan

2. Pernyataan berikut ini yang menjelaskan teori endosimbiosis, mitokondria dan kloroplas dianggap sama
dengan organisme prokariotik pada kingdom monera seperti bakteri karena sama - sama memiliki ... .

1) Bentuk DNA sirkuler

2) Bentuk DNA linear

3) Ukuran ribosom 70S

4) Ukuran ribosom 80S

3. Berikut ini ciri - ciri struktur tubuh Taenia solium adalah ... .

1) Memiliki kepala berupa sucker

2) Memiliki badan berupa proglotid

3) Memiliki alat hisap yang disebut sucker

4) Memiliki kait berupa rostellum, sebagai penyebab bahayanya cacing ini dibanding Taenia saginata

4. Bagian penampang melintang daun berikut ini yang memiliki kloro�l adalah ... .

1) Palisase

2) Sel penjaga stomata

3) Spons

4) Klorenkim

5. Organel sel eukariotik berikut ini yang dapat melakukan sintesis protein adalah ... .

1) Mitokondria

2) Retikulum endoplasma kasar

3) Kloroplas

4) Ribosom

6. Perhatikan ciri - ciri berikut ini!

1) Oksigen

2) NADH

3) H2O

3) ATP

Hasil reaksi terang yang digunakan pada reaksi gelap adalah ... .

7. Perhatikan peranan hormon berikut ini!

1) Senesensi buah

2) Menutupkan stomata

3) Sel penjaga stomata menjadi turgid

4) Absisi daun

Pernyataan yang menunjukan peranan ABA adalah ... .
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8. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Pembelahan mitosis menghasilkan keturunan dengan jumlah ploiditas yang sama dengan induknya

2) Rekombinasi gametik terjadi pada pembelahan meiosis

3) Amitosis terjadi pada anggota monera seperti bakteri

4) Pembelahan meiosis terjadi reduksi kromosom

Pernyataan yang benar berkaiatan dengan pembelahan sel adalah ... .

9. Perhatikan jaringan berikut ini!

1) Sklereid

2) Trakeid

3) Xiler

4) Trakea

Jaringan tumbuhan yang tersusun atas lignin ditunjukkan oleh nomer ...

10. Perhatikan bagian berikut ini!

1) Vasopresin 2) Oksitosin 3) ADH 4) Laktogen

Hormon yang berasal dari hipo�sis posterior ditunjukkan oleh nomer ...
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