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NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

PAKET 3 

1. Perhatikan gambar berikut! 

Volume batu tersebut adalah …. 

A. 40 cm
3
 

B. 60 cm
3
 

C. 80 cm
3
 

D. 140 cm
3
 

 

 

 

2. Perhatikan hasil pengukuran volume dan massa dari 5 benda yang dilakukan oleh 

sekelompok siswa berikut! 

Benda volume (cm
3
) massa (g) 

I 35 70 

II 30 45 

III 20 48 

IV 40 60 

V 24 36 

Benda yang terbuat dari bahan yang sama adalah benda nomor …. 

A. I,  II, dan IV 

B. I, III, dan V 

C. II, III, dan IV 

D. II, IV, dan V  

 

3. Perhatikan  skala thermometer berikut! 

Nilai Y adalah ….. 

A. 167 

B. 135 

C. 92 

D. 74 
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4. Perhatikan grafik hasil suatu percobaan berikut! 

 

Kalor yang diperlukan pada proses pemanasan air dari 

A – B sebesar 84 kJ, jika kalor jenis air 4.200 

J/(kgºC) dan kalor uap air 2,27 x 10
6
 J/kg, maka 

massa air yang dipanaskan    adalah .... 

A.     9,25 gram 

B.   33,30 gram  

C.   50,00 gram 

D. 500,00 gram  

 

5. Sebuah benda ditarik dengan 4 gaya seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Benda yang melakukan GLB adalah …. 

A. 1    

B. 2  

C. 3 

D. 4 

 

6. Bola yang meluncur pada lintasan licin seperti gambar berikut! 

 

Energi kinetik terbesar bola terjadi 

pada posisi .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

7. Perhatikan gambar berikut!  

Pesawat sederhana yang menggunakan 

prinsip bidang miring adalah ....  

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 3) dan 4) 

 

 

8. Kota Kaliurang terletak di lereng gunung Merapi dengan ketinggian 900 m di atas 

permukaan air laut. Tekanan udara di Kaliurang adalah .... 

A. 67 cmHg 

B. 76 cmHg 

C. 85 cmHg 
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D. 90 cmHg 

 

 

 

9. Benda berayun seperti gambar berikut! 

Jika P-Q ditempuh dalam 0,3 sekon, 

periode dan frekuensi getaran tersebut 

adalah .... 

A. 0,3 s dan 5/6 Hz. 

B. 0,6 s dan 6/5 Hz. 

C. 1,2 s dan 5/6 Hz. 

D. 1,5 s dan 6/5 Hz. 

 

10. Perhatikan gambar! 

Jika garpu tala A dipukul kemudian dipegang, maka bunyi 

akan terdengar dari garpu tala B. Hal ini terjadi karena .... 

A. frekuensi A sama dengan B 

B. B mengalami pemantulan 

C. amplitudo A sama dengan B 

D. B mengalami interfenensi 

 

11. Jarak yang paling jauh yang dapat dilihat seseorang dengan jelas adalah 75 cm. Agar dapat 

melihat benda jauh dengan normal, jenis lensa kacamata dan kuat lensa  yang harus dipakai  

adalah …. 

Pilihan Jenis Lensa Kuat Lensa 

A. Cembung   
 

 
 dioptri 

B. Cekung   
 

 
 dioptri 

C. Cembung  

 
 dioptri 

D. Cekung  
 

 
 dioptri 

 

12. Perhatikan gambar penangkal petir di bawh ini! 

Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran pada 

bangunan. Oleh karena itu, untuk melindungi bangunan 

pada puncak gedung dipasang penangkal petir agar …. 

A. tidak terjadi gesekan partikel-partikel listrik 

B. terjadi pelepasan muatan listrik dari puncak 

gedung ke bumi 

C. elektron yang terkumpul di awan tidak 

menginduksi puncak bangunan 

D. menjadi jalur melalui kabel logam untuk 

dilewati elektron sampai ke bumi 
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13. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Kuat arus yang mengalir pada rangkaian 

tersebut  adalah …. 

A. 16,50 A 

B.   1,83 A 

C.   0,50 A 

D.   0,25 A 

 

14. Sebuah kipas angin menyerap energi 220 joule setiap sekon dihubungkan dengan tegangan 

110 volt. Kuat arus yang melalui kipas angin tersebut adalah .... 

A. 0,25 A 

B. 0,50 A 

C. 2,00 A 

D. 4,00 A 

 

15. Seorang siswa menggosokkan sebuah magnet dengan batang batang besi seperti gambar 

berikut : 

Kutub magnet (L) yang digosokkan dan kutub magnet (P) dan 

(Q) yang dihasilkan dalam percobaan dicatat dalam tabel 

berikut : 

Percobaan Ujung L 
Magnet yang dihasilkan 

Ujung P Ujung Q 

1 Utara Selatan Utara 

2 Selatan Utara Utara 

3 Utara Utara Selatan 

4 Selatan Selatan Utara 

Data yang tepat dari hasil percobaan tersebut adalah …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

16. Dari hubungan tegangan primer (Vp) dan lilitan primer (Np) dengan tegangan sekunder (Vs) 

dan lilitan sekunder (Ns),  persamaan untuk menentukan besar tegangan sekunder (Vs) yang 

benar adalah ... 

A. Vs = 
s

pp

N

NV .
      

B. Vs = Vp . Np . Ns 
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C. Vs = 
p

sp

V

NV .
      

D. Vs = 
p

sp

N

NV .
 

 

17. Perhatikan fenomena alam berikut! 

1) perubahan musim  

2) adanya perbedaan waktu  

3) gerak semu tahunan matahari  

4) perbedaan lamanya siang dan malam 

5) gerak semu harian matahari dari timur ke barat 

Fenomena alam yang diakibat adanya revolusi bumi terhadap matahari adalah…. 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 3), dan 4) 

C. 2), 3), dan 5) 

D. 2), 4), dan 5) 

 

18. Kelompok zat yang merupakan molekul senyawa adalah....  

A. oksigen, aluminium, dan besi  

B. air, oksigen, dan raksa  

C. raksa, air, dan garam 

D. air, gula, dan garam  

 

19. Larutan zat memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) berasa pahit 

2) memiliki pH lebih dari 7 

3) mengubah warna kunyit menjadi kuning terang 

4) mengubah lakmus biru menjadi merah 

Ciri-ciri larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1) dan 2)  

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 

 

20. Zat berikut yang termsuk campuran adalah .....  

A. air 

B. cuka  

C. udara 

D. soda kue 

 

21. Perhatikan beberapa berubahan zat berikut! 

1) Besi dibakar berwarna merah 

2) Besi berkarat  

3) Es dipanaskan akan mencair 

4) Beras dimasak menjadi nasi 
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Berdasarkan pernyataan di atas, yang temasuk perubahan kimia suatu zat terdapat pada 

nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

22. Pewarna alami yang menghasilkan warna hijau dan merah pada proses pembuatan makanan 

secara berurutan adalah… 

A. kunyit dan cabe 

B. cabe dan daun pandan 

C. daun suji dan daun jati 

D. daun pandan dan daun suji 

 

23. Suka tertawa sendiri, bergerak dan berbicara tidak menentu karena mengkhayalkan hal – hal 

yang tidak nyata, merupakan ciri pengguna zat psikotropika yang tergolong .... 

A. narkoba 

B. stimulan 

C. depresan 

D. halusinogen 

 

24. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini! 

1) bernapas 

2) beradaptasi 

3) berkembang biak 

4) menanggapi rangsang 

 

Ciri – ciri yang berkaitan dengan upaya untuk  mempertahankan kelangsungan hidup 

jenisnya adalah .... 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

 
Organisme yang termasuk kelompok Mollusca ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 
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D. 3 dan 4 

 

 

 

 

 

26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut! 

 

Organisme yang berperan sebagai konsumen I 

adalah .... 

A. tumbuh-tumbuhan 

B. tikus, belalang, kupu-kupu dan lalat 

C. katak, capung dan burung 

D. serigala, elang dan burung pipit 

 

 

 

 

 

 

 

27. Perhatikan beberapa usaha untuk mengatasi pencemaran berikut! 

1) mengurangi bahan bakar fosil 

2) mengurangi penggunaan detergent 

3) membuat saluran asap yang tinggi 

4) membuat instalasi pengolahan air limbah 

Usaha manusia dalam mengatasi pencemaran air adalah .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 

 

28. Perhatikan grafik berikut! 

Prediksi daerah yang membutuhkan air bersih paling 

sedikit adalah .... 

A. daerah I 

B. daerah II 

C. daerah III 

D. daerah IV 
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29. Perhatikan tabel berikut! 

NO Pembeda Otot polos Otot Lurik Otot jantung 

1 Bentuk  X Serabut panjang Serabut bercabang 

2 Jumlah inti Satu Banyak Banyak  

3 Cara kerja Tidak disadari Disadari Y 

4 Letak Z Lengan Jantung  

    
Pernyataan yang tepat untuk melengkapi tabel pada huruf  X,Y,Z secara berturut – turut 

adalah …. 

A. serabut, disadari, betis 

B. serabut, disadari, lambung 

C. gelendong, tidak disadari, betis 

D. gelendong, tidak disadari, lambung 

 

30. Perhatikan gambar organ sistem pencernaan berikut! 

Kelenjar pencernaan ditunjukkan oleh bagian yang 

bernomorn…. 

A. 1, 2, 3 dan 4 

B. 1, 3, 4 dan 5 

C. 4, 6, 7 dan 8 

D. 5, 7, 8 dan 9 

 

 

 

 

31. Perhatikan gambar alat pernapasan berikut! 

 

Proses yang terjadi pada bagian bertanda X adalah …. 

A. penyaringan udara pernapasan oleh silia 

B. pengikatan karbondioksida oleh hemoglobin 

C. pemisahan gas nitrogen dalam udara pernapasan 

D. pengikatan oksigen membentuk oksihemoglobin 

 

32. Perhatikan skema proses pembekuan darah berikut! 

 Bagian nomor 1, 2, 3 berturut-turut adalah ..... 

A. ion Ca
2+

, fibrin, trombokinase
 

B. ion Ca
2+

, trombokinase, fibrin
 

C. trombokinase, ion Ca
2+

, fibrin
 

D. trombokinase, fibrin, ion Ca
2+ 
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33. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Bagian kulit yang berperan dalam proses 

pengeluaran keringat ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

34. Perhatikan gambar berikut! 

 

Bagian yang ditunjuk tanda huruf S berfungsi untuk....  

A. pengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan 

B. pusat pengatur kecerdasan dan daya ingat 

C. pengatur pernapasan dan denyut jantung 

D. pusat pengatur gerakan sadar 

 

 

35. Perhatikan skema irisan melintang daun berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesa dan keluar masuknya gas 

berturut – turut adalah .... 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 5 

D. 4 dan 5 

 

36. Perhatikan gambar berikut ini! 

Gerak pada tumbuhan sebagaimana tampak pada gambar, disebut 

.... 
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A. seismonasti 

B. fototropisme 

C. tigmotropisme 

D. termonasti 

 

 

37. Reaksi kimia fotosintesis yang benar adalah ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Perhatikan contoh adaptasi mahluk hidup berikut! 

(1) Pada musim penghujan manusia sering mengeluarkan urin. 

(2) Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya. 

(3) Kaktus mempunyai daun berukuran kecil ,batang dilapisi lapisan lilin yang tebal 

(4) Burung elang memiliki paruh yang tajam dan kuat untuk mengoyak mangsa 

 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan contoh adaptasi morfologi adalah …. 

A. (1) dan (3) 

B. (2) dan (4) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (1) 

 

39. Persilangan tanaman strawberi berbuah besar rasa masam (BBmm) dengan tanaman 

strawberi berbuah kecil rasa manis (bbMM) menghasilkan tanaman strawberi berbuah besar 

rasa manis. Bila antar F1 dikawinkan, persentase tanaman strawberi yang berbuah besar dan 

rasanya manis dengan genotip BbMm pada F2 adalah … 

A. 56,25% 

B. 25,00 % 

C. 18,75% 

D. 6,25% 

 

40. Kelompok bakteri yang dipergunakan pada pembuatan keju adalah bakteri dari genus 

Lactobacilus dan Streptococcus. Bakteri ini berfungsi memfermentasi laktosa dalam susu 

menjadi …. 

A. asam asetat 

B. asam urat 

C. asam lemak 

D. asam laktat 
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