
LATIHAN SOAL-SOAL UJIAN SEKOLAH PAKET P1

1. Sederhanakan !

2. Sederhanakan : !

3. Sederhanakan : !

4.  dan , tentukan !

5. Diketahui  dan . Hitung !

6. Persamaan kuadrat  akar-akarnya . Persamaan kuadrat yang akar-akarnya  adalah ...

7. Persamaan kuadrat  akar-akarnya , dengan . Hitung nilai k.

8. Persamaan  mempunyai akar-akar yang kembar. Hitung  

9. Tentukan fungsi kuadrat yang puncaknya dan  memotong sumbu di !

10. Penyelesaian sistem persamaan linier dua vareabel  adalah . Hitung ilai  !

11. Tentukan sistem pertidaksamaan linier yang sesuai dengan daerah penyelesaian yang diarsir di

bawah ini :

12. Sudah jelas.

13. Sudah jelas.

14. Diketahui persamaan . Tentukan Invers dari matriks  

15. Suku ke-2 dan ke-10 suatu deret aritmetik adalah 8 dan 16. Hitung jumlah sepuluh suku pertama

deret tersebut !

16. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 2 dan rasio 3. Tentukan rumus suku ke n dan

jumlah n suku yang pertama !

17. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul dengan ketinggian  kali tinggi semula,

begitu seterusnya hingga bola berhenti. Hitung panjang seluruh lintasan bola 

18. Hitung  



19. Nilai dari  adalah ...

20. Hitung nilai 

21. Diketahui . Jika  menyatakan turunan pertama dari , maka hitung  nilai 

22. Tentukan persamaan garis singgung kurva  di titik yang berabsis  

23. Grafik fungsi  turun pada interval ....

24. Diketahui . Hitung  nilai  

25.  ....

26.  ....

27. Nilai  dari  ....

28. Sudah jelas

29. Tentukan titik potong grafik fungsi  dengan sumbu  

30. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a cm. Jarak titik E ke bidang BDG adalah ....

31. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk . Sudut antara AE dan bidang AFH adalah .

Nilai  adalah ...

32. Lingkaran yang pusatnya di  dan menyinggung sumbu  adalah ....

33. Persamaan garis singgung pada lingkaran  yang tegak lurus garis  adalah ....

34. Garis  ditanslasikan oleh  dilanjutkan  direfleksikan terhadap garis . 

35. Sudah jelas

36. Sudah jelas

37. Sudah jelas



38. Banyak bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka : 1,2,3,4,5, 8, dan 9  tanpa ada

angka berulang adalah ....

39. Seorang peserta  olimpiade diminta  mengerjakan 10 dari  15  soal,  tetapi  untuk soal  nomor 1

sampai dengan nomor 6 wajib dikerjakan. Hitung banyak pilihan soal berbeda yang dapat diambil

para peserta 

40. Sebuah kotak berisi 4 bola berwarna merah dan 6 bola berwarna putih. Dari dalam kotak diambil

satu bola berturut-turut dua kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya kedua bola

berwarna putih 


