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Latihan Soal Olimpiade MATEMATIKA SD

Spring Camp Persiapan OSN 2018

Departemen Matematika - Wardaya College

1. Perhatikan gambar berikut :

Jika PQ adalah setengah busur lingkaran. Tentukanlah nilai dari t

2. Perhatikan gambar berikut ini!

Dua buah lingkaran, masing-masing berjari-jari 30 dan 15 satuan dan saling bersinggungan. Garis yang
menghubungkan pusat-pusat O dan P diperpanjang sampai di Q, titik potong dari dua garis singgung perseku-
tuan luar seperti gambar diatas. Carilah panjang PQ!

3. Kecepatan Boni mengerjakan suatu pekerajaan adalah 3 kali dari Cipto. Pada suatu hari, Cipto berhenti
melakukan suatu pekerjaan setelah 4 jam bekerja, kemudian Boni melanjutkan pekerjaan itu sendiri dan
dapat menyelesaiakan dalam waktu 2 jam. Berapa lamakah pekerjaan itu dapat diselesaikan apabila Cipto
bekerja sendirian?

4. Seorang nenek mempunyai 3 cucu bernama Aldo, Bella dan Cita. Aldo menelpon neneknya setiap 3 hari,
Bella menelpon neneknya setiap 4 hari dan Cita menelpon neneknya setiap 5 hari. Ketiga cucu menelpon pada
saat bersamaan pada 31 Desember 2017. Berapa hari pada tahun depan nenek tidak mendapatkan telpon
dari salah seorang cucuya?

5. Zulkarnaen dan Bondan bermain kelereng, pada permainan pertama, Zulkarnaen kehilanga setengah dari
kelereng-kelerengnya, pada permainan kedua Bondan kehilangan setengah dari kelereng-kelerengnya. Pada
permainan ketiga Zulkarnaen kehilangan 10 kelereng. sekarang Zulkarnaen mempunyai 105 kelereng dan
Bondan mempunyai 75 kelereng. banyaknya kelereng Zulkarnaen dan Bondan berturut-turut saat mula-mula
adalah...

6. Pada segitiga ABC, titik M adalah titik tengah BC, AM = CM, ∠ATC = 56◦ dan AT adalah garis bagi
∠BAC seperti terlihat pada gambar di bawah. Berapa besar sudut AMB?
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7. 189x202 : 21y3 = 874. Tentukan nilai dari x2 + y2

8. Tulislah angka 1,2,3,...,9 pada lingkaran kecil pada gambar sehingga jumlah dua bilangan yang saling berdekatan
tidak habis oleh 3, 5 dan 7.

9. Diketahui jumlah n bilangan bulat berurutan adalah 55. Tentukan nilai n terbesar.

10. Bentuk sebuah pabrik adalah persegi panjang PQRS dengan PS = 44 m dan RS = 40 m. Pabrik tersebut
terbagi menjadi 5 ruangan I, II, III, IV dan V seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Keliling ruangan
II, III dan IV adalah sama. Jika ruangan I dan III membentuk sebuah persegi dan ruangan V dengan
ruangan III juga membentuk sebuah persegi. Tentukan jumlah keliling dari ruangan I dan V (dalam m ).

021-29336036 / 0816950875 2 www.wardayacollege.com


