
 

NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

PAKET 4 

1. Perhatikan tabel berikut! 

No. Besaran Satuan  Alat Ukur 

1) panjang  Km mistar 

2) suhu K
 

hydrometer 

3) massa Kg neraca 

4) waktu S stopwatch 

Besaran pokok dan satuan dalam SI serta alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor ....  

A. 1) dan 2)   

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3)  

D. 3) dan 4)  

 

2. Raksa yang dituang dalam bejana kapiler berhubungan akan membentuk permukaan seperti 

gambar …. 

 

 

 

 

 

3. Perhatikan  gambar  dua skala termometer berikut! 

Nilai Q  adalah…. 

A. 80 

B. 75 

C. 60 

D. 40 

 

 

 

 

4. Perhatikan peristiwa perubahan wujud zat berikut! 

1) Es mencair jika dipanaskan 

2) Air dipanaskan hingga mendidih 

3) Gelas berisi es bagian luarnya basah 

4) Proses terjadinya salju 

Dari peristiwa di atas perubahan wujud yang melepaskan kalor dalam kehidupan sehari-

hari adalah nomor.... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 



5. Perhatikan peristiwa berikut. 

1) Makin besar massa benda makin besar gaya diperlukan untuk mendorong 

2) Untuk mempercepat gerak benda makin besar gaya yang diperlukan 

3) Ketika mobil direm mendadak, penumpang jatuh ke  arah depan 

4) Pada bidang datar, benda cenderung bergerak beraturan 

Penerapan hukum II Newton ditunjukkan oleh peristiwa .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

 

6. Gambar berikut memperlihatkan tiga buah gaya bekerja pada benda. 

Jika benda berpindah sejauh 5 meter horisontal, 

maka usaha total yang dilakukan oleh ketiga 

gaya tersebut adalah .... 

A.   50 J 

B. 200 J 

C. 350 J 

D. 600 J 

 

 

7. Perhatikan gambar berikut! 

Besar gaya yang diperlukan 

untuk mengangkat batu 

dengan tuas di atas adalah .... 

A.   50 N 

B. 100 N 

C. 200 N 

D. 300 N 

 

 

8. Perhatikan gambar!  

 

Tekanan hidrostatik pada titik A jika massa 

jenis air 1000 kgm
-3

 dan g = 10 ms
-2

 adalah 

.... 

A.    500 Pa 

B. 1.000 Pa 

C. 1.500 Pa 

D. 2.500 Pa 

 

 

 

 

 

 



9. Sebuah slinki digetarkan seperti gambar berikut. 

Untuk menempuh jarak P―Q―R  

memerlukan waktu 2 sekon.  Jumlah 

gelombang dan panjang gelombang 

tersebut adalah…. 

A. 2 dan  4 m 

B. 4 dan  2 m 

C. 2 dan  8 m 

D. 6 dan  8 m 

 

10. Seorang nelayan mengukur kedalaman laut digunakan sifat bunyi. Kapal menerima bunyi 

pantul  1/2 sekon sesudah bunyi asli. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1.500 m/s maka 

kedalaman laut adalah ....  
A.   375 m 

B.   750 m 

C. 1500 m 

D. 3000 m 

 

11. Lilin berada di depan lensa cembung dan bayangan tampak seperti gambar! 

 

Jarak fokus lensa tersebut adalah …. 

A. 45,0 cm 

B. 30,0 cm 

C. 10,0 cm 

D.   7,5 cm 

 

 

12. Suatu percobaan membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, seperti pada gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah batang plastik digosok berulang-ulang dengan kain wol seperti gambar 1, batang 

plastik dapat menarik potongan kertas kecil seperti tampak pada gambar 2. Hal ini 

membuktikan bahwa batang plastik tersebut menjadi bermuatan listrik ….  

A. positif, karena telah melepaskan sebagian elektronnya 

B. positif, karena jumlah proton pada batang plastik bertambah 

C. negatif, karena telah menerima beberapa elektron dari kain wol 

D. negatif, karena elektron dari batang plastik pindah ke kain woll 



 

13. Perhatikan gambar berikut! 

 

Besar kuat arus I pada gambar tersebut 

adalah…. 

A. 2,05 A 

B. 1,75 A 

C. 0,80 A 

D. 0,20A 

 

14. Perhatikan gambar spesifikasi setrika listrik  berikut! 

 

Jika setrika tersebut dipasang pada tegangan 220 

volt, dayanya menjadi ….  

A. 400 watt 

B. 200 watt 

C. 100 watt 

D.   25 watt 

 

 

15. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah besi PQ dan RT digosok berulang kali dan searah seperti pada gambar, maka jenis 

kutub yang dihasilkan adalah .… 

Pilihan Besi PQ Besi RT 

Ujung P Ujung Q Ujung R Ujung T 

A. kutub selatan kutub selatan kutub selatan kutub utara 

B. kutub selatan kutub utara kutub utara kutub selatan 

C. kutub utara kutub selatan kutub utara kutub selatan 

D. kutub utara kutub selatan kutub selatan kutub utara 

 

16. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Bila tegangan listrik yang terjadi 13,5 volt, maka 

tegangan listrik yang masuk adalah  … 

A. 18,0 V      

B.  l0,5 V 

C.   9,0 V      

D.   3,0 V 

 



17. Peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut yang disebut pasang surut air laut 

merupakan peristiwa alam yang disebabkan karena adanya…. 

A. kemiringan sumbu bumi 23,5
o
 

B. gerak rotasi dan gerak revolusi bulan 

C. percepatan gravitasi bumi dan gravitasi matahari  

D. pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bulan 

 

18. Perhatikan senyawa berikut: 

No. Rumus Kimia Nama Senyawa 

1. CaCO3 Kalsium karbonat 

2. NaCl Natrium klorida 

3. HNO3 Asam nitrat 

4. H2SO4 Asam sulfat 

Senyawa yang terdiri atas 5 buah atom adalah nomor….  

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

 

19. Perhatikan data suatu larutan berikut! 

1) Bersifat korosif (merusak logam) 

2) Bersifat kaustik (merusak tangan) 

3) Memerahkan lakmus biru 

4) Membirukan lakmus merah 

Sifat larutan asam ditunjukkan oleh nomor... 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

20. Rumus kimia berikut yang termasuk molekul unsur adalah .... 

A. BaSO4 

B. CaCO3 

C. H2 

D. S 

21. Perhatikan beberapa berubahan zat berikut! 

1) Garam dilarutkan di dalam air akan menjadi ion Na dan Cl 

2) Air dipanaskan secara terus-menerus akan menjadi uap  

3) Logam bereaksi dengan oksigen menjadi karat besi   

4) Lilin dibakar akan meleleh 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang temasuk ciri perubahan fisika suatu zat terdapat 

pada nomor  .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 



 

22. Perhatikan beberapa zat aditif berikut! 

1) asam cuka  

2) natrium benzoat 

3) sorbitol 

4) aspartame 

 

Zat aditif yang berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan adalah …. 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 4) 

C. 2) dan 3) 

D. 3) dan 4) 

 

23. Obat – obatan  golongan depresan dalam bidang medis digunakan sebagai pertolongan bagi 

.... 

A. orang susah tidur 

B. penderita darah rendah 

C. penderita asma 

D. pasien menjalani operasi 

 

24. Perhatikan gambar berikut! 

Ciri hidup yang ditunjukkan oleh organisme tersebut 

adalah .... 

A. iritabilita 

B. bergerak 

C. adaptasi  

D. nutrisi 

 

 
 
 
 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

Tumbuhan yang termasuk 

kelompok dikotil ditunjukkan 

oleh nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 
 
 
 
 



26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut! 

 

Kedudukan ular pada jaring-jaring tersebut adalah 

.... 

A. Konsumen I dan konsumen II 

B. Konsumen II dan konsumen III 

C. Konsumen II dan konsumen puncak 

D. Konsumen III dan konsumen puncak 

 
 
 
 
 
 

27. Perhatikan diagram berikut! 

 

Upaya untuk mencegah peristiwa seperti 

pada gambar adalah .... 

A. menggalakkan penghijauan 

B. mengurangi penggunaan bahan 

bakar fosil 

C. menghentikan kegiatan pabrik 

D. pembuatan cerobong asap dengan 

ketinggian tertentu 

 
 
 
 

28. Beberapa akibat terjadinya kenaikan jumlah penduduk antara lain keterbatasan lahan 

pertanian, meningkatnya limbah industri, meningkatnya kriminalitas, keterbatasan lapangan 

pekerjaan. Akibat yang berkait dengan kerusakan lingkungan adalah .... 

A. meningkatnya kriminalitas 

B. keterbatasan lapangan kerja 

C. keterbatasan lahan pertanian 

D. meningkatnya limbah indstri 

 

29. Perhatikan gambar berikut! 

 

Kelainan tulang tersebut disebabkan oleh …. 

A. kurang berolahraga secara teratur 

B. kebiasaan memikul berat beban di bahu 

C. kebiasaan sikap membaca yang salah 

D. kekurangan vitamin dan mineral 

 

 

 



30. Hati mensekresikan cairan empedu yang disalurkan ke usus duabelas jari. Fungsi cairan 

empedu tersebut adalah …. 

A. memecah protein menjadi asam amino 

B. mengubah maltose menjadi glukosa 

C. memecah gumpalan lemak  

D. mengubah amilum menjadi glukosa 

31. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Komponen   Alat Pernapasan Inspirasi Ekspirasi 

1 Otot antar tulang rusuk kontraksi relaksasi 

2 Tulang rusuk turun terangkat 

3 Otot diafragma mendatar melengkung ke atas 

4 Rongga dada mengecil membesar 

Data perbedaan inspirasi dan ekspirasi yang benar ditunjukkan nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

32. Perhatikan nama-nama pembuluh darah berikut ini! 

1) arteri pulmonalis 

2) vena pulmonalis 

3) vena cava superior 

4) vena cava inferior 

5) arteri renalis 

Pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya CO2 adalah …. 

A. 1), 2), 3) 

B. 1), 3), 4) 

C. 2), 3), 5) 

D. 2), 4), 5) 

 

33. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Organ reproduksi Fungsi 

1 Epididimis menyalurkan sperma 

2 Skrotum membungkus testis 

3 Testis pematangan sperma 

4 vesicula seminalis menampung sperma 

Pasangan yang benar antara organ reproduksi dengan fungsinya ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

 

 

 



34. Urutan jalannya rangsang pada saat bersin adalah .... 

A. rangsang  - saraf sensorik – otak – saraf motorik – gerak 

B. rangsang  - saraf motorik – sumsum lanjutan– saraf sensorik – gerak 

C. rangsang  - saraf sensorik – sumsum lanjutan – saraf motorik – gerak 

D. rangsang  - saraf sensorik – sumsum tulang belakang – saraf motorik – gerak 

 

35. Perhatikan skema irisan bunga berikut ini! 

Bagian bunga yang berfungsi sebagai 

pelindung bagian bunga saat masih kuncup, 

serta bagian yang  berkembang membentuk 

buah dan biji, berturut-turut adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 5 

D. 4 dan 5 

 
 

36. Perhatikan gambar berikut ini! 

Nama gerak pada tanaman tersebut adalah .... 

A. taksis 

B. fotonasti 

C. geotropisme 

D. fototropisme 

 

 

 

 

37. Perhatikan tabel hasil percobaan Sachs di bawah ini! 

 Daun warna hijau Daun warna merah 

Perlakuan Ditutup 

kertas timah 

Tidak ditutup 

kertas timah 

Ditutup kertas 

timah 

Tidak ditutup 

kertas timah 

Warna Hijau 

transparan 

Kehitaman Merah 

transparan 

Kehitaman 

  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah …. 

A. daun  yang ditutup kertas timah terdapat amilum. 

B. daun yang tidak ditutup  kertas timah terdapat amilum 

C. daun  yang ditutup  kertas timah tidak  terdapat amilum 

D. daun yang tidak  ditutup kertas timah tidak terdapat amilum 

 

38. Tujuan dari paus secara periodik naik ke permukaan adalah.... 

A. mengejar ikan kecil untuk dimangsa 

B. mengambil udara untuk bernafas 

C. mengatur tekanan udara dalam tubuh  

D. menjaga agar kadar air tubuhnya stabil 

 



39. Kelinci rambut hitam disilangkan dengan kelinci rambut putih. Semua keturunan 

pertamanya berambut hitam. Jika keturunan pertama dikawinkan sesamanya maka 

perbandingan fenotip kelinci berambut putih : hitam pada  F 2 adalah..... 

A. 1 : 1 

B. 2 : 1 

C. 1 : 3 

D. 3 : 1 

 

40. Bakteri yang digunakan dalam bioteknologi pertanian untuk memberantas hama tanaman 

kapas adalah .... 

A. Rhisobium radicicola 

B. Thiobacillus ferrooxidan  

C. Bacillus thuringiensis 

D. Pseudomonas 

 


