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Latihan Soal Olimpiade SAINS SD

Spring Camp Persiapan OSN 2018

Departemen Biologi - Wardaya College

1. Perhatikan animalia berikut ini!

(a) Hewan tersebut termasuk ke dalam �lum ... .

(b) Hewan tersebut masuk ke dalam kelas ... .

(c) Alat pergerakan dari hewan di atas adalah ... .

2. Detergen mencemari perairan sungai Ciliwung menyebabkan tumbuh pesatnya alga.

(a) Pencemaran air tersebut menyebabkan kondisi perairan ... .

(b) Sebutkan 4 dampak yang disebabkan tumbuh pesatnya alga tersebut:

i. ...

ii. ...

iii. ...

iv. ...

3. Perhatikan bagian indera berikut ini!

Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini!

(a) Bagian yang berfungsi untuk mensuplai makanan ke mata ditunjukkan oleh nomer ... .
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(b) Bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata (intensitas
cahaya) ... .

(c) Bagian yang berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina disebut ... .

4. Perhatikan organisme berikut ini!

• Ikan

• Kepiting

• Alga

(a) Organisme yang bertindak sebagai bentos adalah ... .

(b) Organisme yang bertindak sebagai nekton adalah ... .

(c) Organisme yang bertindak sebagai neuston adalah ... .

5. Perhatikan rantai makanan berikut ini!

Berdasarkan rantai makanan di atas, tentukan!

(a) Energi yang tertinggi terdapat pada ... .

(b) Magni�kasi racun paling tinggi terdapat pada ... .

(c) Yang menduduki tingkat tro�k ke 2 adalah ... .

(d) Yang berperan sebagai dekomposer adalah ... .

6. Perhatikan gambar di bawah ini!

Berdasarkan gambar di atas!

(a) Tentukan nama bagian saraf si atas!

i. a. ... .

ii. b ... .

iii. c ... .

iv. d Terdapat sel ... .

v. e ... .

vi. f ... .

vii. g ... .

(b) Bagian yang berfungsi untuk mempercepat pergerakan impuls si bagian akson adalah ... .
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7. Perhatikan gambar di bawah ini!

Berdasarkan organisme di atas, tentukan perbedaan antara tumbuhan tersebut!

Pembeda Tumbuhan A Tumbuhan B

Akar
Batang

Pembuluh angkut
Kotiledon

Kelipatan Mahkota Bunga
Daun

8. Tentukan peranan organisme berikut ini dalam bidang bioteknologi!

(a) Jamur Rhizopus oryzae berperan untuk membuat ... .

(b) Jamur Sacharomyces cereviseae berperan untuk membuat ... .
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(c) Jamur Aspergillus wentii berperan untuk membuat ... .

9. Diketahui bunga warna merah bergenotip MM disilangkan dengan bunga putih bergenotip mm, didapatkan
anak 100% merah. Jika anak mereka disilangkan sesamanya, tentukan persentase mendapat anak berwarna
merah! ... %.

10. Andi dan Ani memiliki 4 anak bergolongan darah A, B, AB dan O. Tentukan kemungkinan golongan
darah Andi dan Ani?
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