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SAINS - FISIKA

Summer Olympiad Camp 2017 - Sains SMP

1. Seorang pelari menempuh jarak d selama waktu T detik, dimana t detik pertama gerakkannya dipercepat
beraturan tanpa kecepatan awal, kemudian sisanya bergerak dengan kecepatan konstan. Jika jarak yang
ditempuh selama t detik sama dengan jarak sisa waktunya, maka percepatan pelari pada t detik pertama
adalah....

(a) 9d
4T 2

(b) 3d
2T 2

(c) d
T 2

(d) 2d
3T 2

(e) 4d
9T 2

2. Benda bermassa 2 kg, dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2 N. Berapa waktu yang
diperlukan oleh gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan terggl!!rctik 100J.

(a) 2 s

(b) 4 s

(c) 6 s

(d) 8 s

(e) 10 s

3. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V1. Saat batu berada pada titik
tertinggi, sebuah bola dilemparkan juga ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V2. Ternyata batu, dan
bola menyentuh tanah secara bersamaan. Perbandingan tinggi maksimum batu dan bola adalah:....

(a) 16

(b) 9

(c) 4

(d) 3

(e) 2

4. Sistem dua benda seperti gambar di bawah, diketahui bahwa bidang licin sempurna dan besar percepatan
gravitasi setempat g. Kedua benda tersebut akan bergerak dengan percepatan sebesar.

(a) g

(b) 0, 5g

(c) 1
3g

(d) 0, 25g

(e) 0, 20g
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5. Dua buah balok dengan massa 3 kg dan 4 kg ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil berada di atas.
Kedua balok berada di atas lantai yang kasar dengan koe�sien gesek antara lantai dan balok dan antara balok
dan balok sama, yaitu koe�sien gesek statik 0,3 dan koe�sien gesek kinetik 0,2. Pada balok yang berada
paling bawah diberi gaya arah horizontal sebesar 10 N. Maka total gaya yang bekerja pada balok yang paling
atas adalah .... N.

(a) −1, 2

(b) −0, 7

(c) 0

(d) 0, 7

(e) 1, 2

6. Dua buah termometer A dan B masing-masing menunjuk angka 20 dan 30 untuk es rnencair serta 180 dan
230 untuk air mendidih. Kedua termometer tersebut menunjuk angka suhu yang sama pada suhu dalam
termometer celcius sebesar....

(a) −10oC

(b) −15oC

(c) −20oC

(d) −25◦C

(e) −30◦C

7. Tiga buah muatan 4q, Q dan q terletak pada sumbu x masing-masing posisi 0, x
2 dan x secara berurutan.

Agar gaya Coulomb pada q sama dengan nol, maka muatan Q harus sama dengan . . . .

(a) −q
(b) −2q

(c) −4q

(d) 0, 5q

(e) 0, 25q

8. Lintasan sebuah elektron yang bergerak dalam medan listrik dengan kecepatan sejajar arah medan listrik
adalah . . .

(a) lingkaran

(b) parabola

(c) heliks

(d) garis lurus

9. Pada cermin cekung dengan jarak fokus f jika perbesaran yang dihasilkan adalah n ( dengan n >1), maka
jarak antara benda dengan bayangan dapat dituliskan sebagai....
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10. Tiga muatan terletak seperti pada gambar berikut.

Resultan gaya coulomb di muatan 1,0 nC adalah nol. Tentukan besar muatan q!

11. Intensitas gelombang bunyi yang melalui udara diberikan dengan persamaan

I = Kvρf2A2

dimana

I adalah intensitas

K adalah konstanta tanpa satuan

v adalah kecepatan bunyi

ρ adalah massa jenis udara

f adalah frekuensi gelombang

dan A adalah amplitudo.

Tunjukkan bahwa kedua sisi (sisi kanan dan kiri) persamaan tersebut memiliki satuan yang sama!

12. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 m/s2 . Mobil tersebut
kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 m/s2 hingga
berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 m/s dan waktu total untuk bergerak 25 detik.

(a) Sketsakan gra�k v − t mobil tersebut.

(b) Hitung berapa lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan

13. Bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan 25 m/s dari tanah kemudian kembali lagi tanah. Gambar berikut
menunjukkan gra�k hubungan antara kecepatan dengan waktu.

Berdasarkan gra�k tersebut, tentukan:

(a) waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketingian maksimumnya!

(b) ketinggian maksimum bola!
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14. Lima buah benda (sebutlah balok), masing- masing bermassa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg dan 6 kg, dihubungkan
dengan tali-tali tanpa massa (halus), lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 N seperti

gambar di bawah. Koe�sien gesek antara masing-masing benda dan lantai 0,1, percepatan gravitasi 10 m/s
2
.

(a) Tentukan percepatan gerak balok

(b) Tentukan besar tegangan tali penghubung

i. benda 2 kg dan 3 kg

ii. benda 3 kg dan 4 kg

iii. benda 4 kg dan 5 kg

iv. benda 5 kg dan 6 kg

15. Sebanyak m gram air bersuhu 4 ◦C dicampur dengan n gram es bersuhu −4◦C . Ternyata keadan akhir adalah
setengah bagian es mencair. Hitung perbandingan m dan n!

16. Dua plat horisontal diberi beda potensial sebesar 2,5 kV seperti ditunjukkan pada gambar.

Masing-masing plat memiliki panjang 5,9 cm dan terpisah sejauh 4 cm. Akibat ada beda potensial antara
kedua plat maka diantara kedua plat timbul medan listrik.

Sebuah elektron masuk medan lsitrik di antara dua plat tersebut melalui titik A dengan kecepatan horisontal
3, 7 × 107m/s. Elektron meninggalkan medan pada titik B.

(a) hitung waktu yang dibutuhkan elektron untuk bergerak dari A ke B.

(b) hitung besar medan listrik akibat dua plat tersebut

(c) tunjukkan bahwa percepatan elektron di medan listrik 1, 1 × 1016m/s
2

(d) gunakan informasi percepatan di poin soal (c) untuk menentukan jarak y yaitu jarak titik B ke plat atas.

(e) Asumsikan elektron masuk ke medan lsitrik pada t = 0. Pada gambar berikut, sketsakan gra�k

i. komponen kecepatan arah horisontal (vx) terhadap waktu

ii. komponen kecepatan arah vertikal (vy) terhadap waktu
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17. Seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 m dan paling dekat 50 cm. Agar orang tersebut dapat
melihat dengan normal pada jarak jauh tak hingga dan pada jarak dekat 25 cm, tentukan kekuatan lensa
yang dibutuhkan!

18. Baterai dengan GGL 14 volt dan hambatan dalam yang diabaikan dihubungkan dengan rangkaian resistor
seperti gambar berikut.

R1dan R2adalah resistor tetap dengan nilai 6 Ω dan 12Ω. R3 adalah resistor variabel, yaitu resistor yang nilai
hambatannya dapat diubah-ubah.

Saklar S ditutup.

(a) hitung arus yang mengalir di baterai jika R3diset pada:

i. nol

ii. 24 Ω

(b) hitung daya baterai jika R3diset pada:

i. nol

ii. 24 Ω

19. Gambar berikut menunjukkan zat cair yang berada di dalam wadah berbentuk tabung (cylindrical container).
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(a) Luas alas tabung adalah A. Tinggi kolom zat cair adalah h dan massa jenis zat cair ρ. Tunjukkan bahwa
tekanan akibat zat cair di dasar adalah p = ρgh.

(b) Gra�k hubungan antara tekanan (P ) di dasar tabung dengan ketinggian zat cair (h) disajikan seperti
gra�k berikut.

i. Jelaskan mengapa garis di graik tersebut tidak dimulai dari angka nol (0,0).\

ii. Gunakan data di gra�k tersebut untuk menghitung massa jenis zat cair.

20. Neraca pegas (spring balance) digunakana untuk mengukur berat sebuah silinder yang dimasukkan ke dalam
oli seperti gambar berikut.
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Nilai yang ditunjukkan neraca pegas adalah 4,8 N. Panjang sislinder adalah 5 cm dan luas penampang silinder
13 m3. Berat silinder adalah 5,3 N.

(a) Silinder dalam kondisi setimbang ketika silinder direndam di oli. Sebut dan jelaskan gaya-gaya yang
bekerja pada silinder tersebut! Jangan lupa gambarkan diagram gaya yang bekerja pada silinder!

(b) Hitung massa jenis Oli.
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