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Latihan Soal Besaran Gerak Dua dan Tiga Dimensi

Mudah

1. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 m/s dan membentuk sudut 37◦terhadap sumbu x . Kecepatan
awal peluru dapat dinyatakan dengan....

(a) 100i m/s

(b) 100j m/s

(c) 60i+ 80j m/s

(d) 80i+ 60j m/s

(e) 140ij m/s

2. Partikel yang berada di koordinat (0,0) dipercepat dengan besar percepatan a =4j m/s
2
dan memeiliki

kecepatan awal sebesar v =6i m/s. Besar kecepatan partikel setelah 2 detik adalah....

(a) 6 m/s

(b) 8 m/s

(c) 10 m/s

(d) 12 m/s

(e) 14 m/s

3. Kecepatan partikel setelah bergerak 3 detik adalah v =12i+14j−10k. Jika percepatan rata-rata partikel
adalah a =2k. Kecepatan awal partikel adalah....

(a) 6i+8j−16k

(b) 12i+14j−16k

(c) 18i+14j−16k

(d) 24i+18j−16k

(e) 30i+14j−16k

4. Posisi partikel yang bergerak dalam sebuah bidang dinyatakan oleh r =(12t+ 2) i+15k. Kecepatan par-
tikel tersebut untuk setiap t adalah sebesar....

(a) 6i

(b) 12j

(c) 18k

(d) 12i

(e) 15k

5. Pesawat yang diarahkan ke utara dengan kecepatan v =80i m/s mendapatkan pengaruh angin yang berg-

erak ke timur sehingga pesawat dipercepat a =1j m/s
2
. Setelah satu menit maka arah gerak pesawat

menjadi.....

(a) 37◦dari arah timur

(b) 53◦dari arah timur

(c) 37◦dari arah barat

(d) 53◦dari arah barat

(e) 57◦dari arah timur
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Sedang

1. Objek yang sedang bergerak ke utara mendapatkan gaya dorong angin sehingga timbul percepatan ke
arah timur sebesar 2 m/s

2
selama 6 detik. Jika kecepatannya menjadi 13 m/s, maka kecepatan awal objek

adalah....

(a) 1 m/s

(b) 2 m/s

(c) 3 m/s

(d) 4 m/s

(e) 5 m/s

2. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 80 m/s dengan sudut elevasi 53◦. Jika g = 10 m/s
2
maka arah

gerak peluru setelah 3 detik adalah....

(a) 35◦terhadap sumbu x

(b) 35◦terhadap sumbu y

(c) 45◦terhadap sumbu x

(d) 45◦terhadap sumbu y

(e) 65◦terhadap sumbu x

3. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horisontal dengan kelajuan 720 km/jam pada
ketinggian 490 m. Benda akan jatuh pada jarak horisontal sejauh (g = 9, 8 m/s2)....

(a) 1.000 m

(b) 2.000 m

(c) 2.450 m

(d) 2.900 m

(e) 4.000 m

4. Sebuah peluru ditembakkan dari atas suatu gedung yang tingginya 10 m dengna kecepatan awal 50 m/s,
dan sudut elevasi α (tan α= 3/4). Koordinat posisi benda setelah 2 detik adalah ....

(a) (80,50) meter

(b) (50,80) meter

(c) (40,60) meter

(d) (60,40) meter

(e) (80,60) meter

5. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan 10 m/s pada arah yang membentuk sudut 37◦ terhadap
tanah (sin 37◦), percepatan gravitasi adalah 10 m/s2. Maka kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon
adalah....

(a) (4 ; 1,75)

(b) (1,75 ; 4)

(c) (6 ; 2,45)

(d) (2,45 ; 6)

(e) (5 ; 4,25)
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Sukar

1. Sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi 60◦dengan kecepatan awal 10 m/s. Besar dan arah kecepatan
pada saat t = 1

2

√
3 s adalah ....

(a) 10
√
3 m/s dan 0◦

(b) 5
√
3 m/s dan 10◦

(c) 5 m/s dan 0◦

(d) 5 m/s dan 5◦

(e) 5
2m/s dan 2◦

2. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 450 dan dengan kecepatan awal 40 m/s. Jarak yang
ditempuh oleh benda tersebut setelah mendarat di tanah adalah....

(a) 8 meter

(b) 10 meter

(c) 10
√
3 meter

(d) 20 meter

(e) 20
√
3 meter

3. Sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 500 meter dengan kecepatan 100 m/s dan
arah mendatar. Apabila g = 10 m/s2 maka peluru akan menyentuh tanah jika dihitung dari kaki menara
adalah pada jarak....

(a) 1000 m

(b) 900 m

(c) 800 m

(d) 600 m

(e) 500 m

4. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 m/s dan membentuk sudut elevasi 30◦.
Kecepatan benda saat mencapai ketinggian maksimum adalah... .

(a) 0 m/s

(b) 20 m/s

(c) 20
√
3 m/s

(d) 40 m/s

(e) 40
√
3 m/s

5. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30◦ dan dengan kecepatan awal 20 m/s. Koordinat benda
setelah satu detik adalah....

(a) (4, 2
√
3)

(b) (2
√
3, 4)

(c) ( 10
√
3, 5 )

(d) (5, 10
√
3)

(e) (6, 12
√
3 )
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