
LATIHAN SOAL-SOAL UJIAN SEKOLAH PAKET P2

1. Diketahui  dan . Hitung nilai !

2. Sederhanakan : !

3. Diketahui  , nyatakan bentuk  dalam !

4.  dan , tentukan !

5.  dan . Nilai !

6. Persamaan kuadrat  akar-akarnya . Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya  !

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

8. Persamaan  mempunyai akar-akar tidak nyata. Tentukan batas-batas  yang memenuhi 

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

10. Sistem persamaan linier   mempunyai penyelesaian . Hitung nilai  

11. Arsirlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier :  dan  

12. Sudah jelas

13. Sudah jelas

14. Diketahui persamaan . Tentukan invers dari matriks  

15. Suku ke-3 dan ke-9 suatu deret aritmetik adalah 2 dan 13. Hitung jumlah sepuluh suku pertama

deret tersebut !

16. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 3 dan rasio 4. Tentukan rumus suku ke-n dan

jumlah n suku yang pertama!

17. Tempat duduk di sebuah gedung diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris

di belakang 6 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 16

baris kursi dan baris terdepan terdapat 7 kursi, hitung banyak kursi dalam gedung tersebut 

18. Nilai ....

19. Hitung nilai dari  

20. Nilai   ....

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

22. Tentukan persamaan garis singgung kurva  di titik yang berabsis  



23. Grafik fungsi  mempunyai titik balik maksimum di ....

24. Diketahui . Tentukan nilai   

25.  ....

26.  ....

27. Hitung nilai  !

28. Sudah jelas

29. Tentukan titik potong grafik fungsi  dengan sumbu  

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

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

Hitung nilai  !

32. Carilah persamaan lingkaran yang pusatnya di  dan menyinggung sumbu  

33. Sudah jelas

34. Garis  ditanslasikan oleh  dilanjutkan  refleksi terhadap garis . Carilah bayangan terakhirnya!

35. Sudah jelas

36. Sudah jelas

37. Simpangan baku dari data : 3,4,4,5,5,6,6,7,adalah ....



38. Dari  angka-angka :  1,2,4,5,6,7 dan 9 akan disusun bilangan yang terdiri  dari  4  angka.  Hitung

banyak  bilangan  lebih  dari  5.000  yang  dapat  disusun  dengan  syarat  tanpa  ada  angka-angka

berulang 

39. Seorang peserta  olimpiade diminta  mengerjakan 15 dari  20  soal,  tetapi  untuk soal  nomor 1

sampai  dengan  nomor  10  wajib  dikerjakan.  Hitung  banyak  pilihan  soal  berbeda  yang  dapat

diambil para peserta olimpiade tersebut.

40. Kotak A berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih, sedangkan kotak B berisi 5 kelereng merah

dan 2 kelereng putih. Jika masing-masing kotak diambil sebuah kelereng, hitung peluang terambil

kelereng merah pada kotak A dan kelereng putih pada kotak B !


