
 

NASKAH SOAL TRYOUT UJIAN NASIONAL IPA 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

PAKET 5 

1. Perhatikan tabel berikut! 

No. Besaran Satuan  Alat Ukur 

1)  volume  m
3
 gelas ukur  

2)  massa jenis  kg/m
3  

hydrometer  

3) berat kg
 

neraca 

4)  kelajuan km/jam
 

stopwatch 

Besaran turunan beserta satuan dalam SI dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor....  

A. 1) dan 2)   

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 4)  

D. 3) dan 4)  

 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Pernyataan yang benar sesuai gambar adalah …. 

A. kohesi zat cair B lebih besar dari adhesi zat cair B 

dengan kaca 

B. kohesi zat cair A lebih besar dari adhesi zat cair A 

dengan kaca 

C. kohesi zat cair B sama dengan adhesi zat cair B 

dengan kaca 

D. kohesi zat cair A sama dengan adhesi zat cair A 

dengan kaca 

 

 

3. Perhatikan  gambar  dua skala termometer berikut! 

Jika  skala termometer celcius menunjuk  angka 20 maka 

termometer X akan menunjuk  skala…. 

A. 24 

B. 40 

C. 44 

D. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Perhatikan grafik pemanasan air berikut! 

 

Pernyataan yang benar volme air dari grafik adalah.... 

A.  menyusut jika dipanaskan dari suhu 0
0
C - 4

0
C 

B.  memuai jika dipanaskan dari suhu 0
0
C - 4

0
C 

C.  memuai jika dipanaskan dari suhu 2
0
C - 8

0
C 

D.  menyusut jika didinginkan dari suhu 4
0
C - 0

0
C 

 

 

5. Kelereng meluncur pada papan seperti gambar. 

 

 

 

 

Grafik  v-t yang sesuai dengan gerak kelereng dari A ke B adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dua kelereng memiliki massa sama bergerak dengan energy berbeda. Energi kinetik kelereng 

1 sebesar 4 joule dan energi kinetik kelerang 2 sebesar 36 J. Perbandingan kecepatan kelereng 

1 dan kelereng 2 adalah … 

A. 1 : 3 

B. 1 : 9 

C. 3 : 1 

D. 9 : 1 

 

7. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Letak titik tumpu yang benar agar keuntungan mekanik paling besar adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 



8. Perhatikan gambar berikut! 

 

Gaya F2 yang digunakan untuk mengangkat mobil 

adalah .... 

A. 40.000 N 

B.  4.000 N 

C.     400 N 

D.       40  N 

 

9. Sebuah tali dengan panjang 8 m digerakkan naik turun pada salah satu ujungnya, untuk 

membentuk  dua bukit dan dua lembah diperlukan waktu 4 sekon. Periode dan cepat rambat 

gelombang tersebut adalah…. 

A. 1 s dan 2 m/s 

B. 2 s dan 2 m/s 

C. 4 s dan 0,5 m/s 

D. 8 s dan 0,5 m/s 

 

10. Seseorang melihat kilat dilangit dan 4 sekon kemudian mendengar guntur. Cepat rambat 

bunyi di udara pada saat itu 345 m/s, maka jarak antara tempat terjadinya kilat dengan orang 

tersebut adalah .... 

A. 1380    m 

B.   690    m 

C.  172,50 m 

D.   86,25 m 

 

11. Benda berada di depan lup akan diperbesar bayangannya. 

Pengamat berakomodasi maksimum menghendaki 

bayangan yang terbentuk 3 kali lebih besar dibanding 

besar bendanya, jarak fokus lup yang dipilih sebesar ….  

A. 12,5 cm 

B. 10,0 cm 

C.   8,3 cm 

D.   7,5 cm 

 

12. Lima buah benda A, B, C, D dan E didekatkan terjadi interaksi sebagai berikut : 

1) A tarik menarik dengan B 

2) B tolak menolak dengan C 

3) C tarik menarik dengan D 

4) D tolah menolak dengan E 

Benda B bermuatan negatif dan benda D bermuatan positif, maka benda A, C, E berturut 

turut bermuatan .... 

A. positif, negatif, positif 

B. positif, negatif, negatif 

C. negatif, positif, negatif 

D. negatif, negatif, positif 



13. Pada sebuah percobaan hukum Ohm  diperoleh grafik seperti pada gambar berikut  ini. 

 

Besar hambatan berdasarkan grafik tersebut adalah…. 

A. 15,0 Ω 

B.   9,0 Ω 

C.   5,4 Ω 

D.   0,6 Ω 

 

 

 

14. Rumah keluarga Pak Hadi Wiyono  menggunakan 5 buah lampu masing-masing 25 watt dan 

2 lampu masing-masing 10 watt. Lampu-lampu tersebut menyala 8 jam perhari. Selain itu 

juga menggunakan sebuah TV 150 watt menyala 6 jam perhari. Bila tarif listrik Rp 800,00 

per kWh, maka biaya penggunaan lampu-lampu tersebut selama 1 bulan (30 hari) adalah .... 

A. Rp 61.800,00 

B. Rp 58.540,00 

C. Rp 49.440,00 

D. Rp 20.600,00 

 

15. Perhatikan gambar elektromagnet dan magnet batang berikut! 

Interaksi yang terjadi antara keduanya adalah …. 

A. tarik menarik antara A dan U karena A kutub 

selatan 

B. tolak menolak antara A dan S karena A kutub 

selatan 

C. tarik menarik antara B dan U karena B kutub 

selatan 

D. tarik menarik antara B dan S karena B kutub utara 

 

 

16. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan 

masing masing 500 dan 5.000 lilitan, dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-

balik 220 V. Tegangan keluaran yang dihasilkan adalah .… 

A.     220 volt 

B.     l00  volt      

C.   2200 volt      

D. 22000 volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Volt_ampere_2.JPG


17. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gambar berikut! 

1) Bagian (2) dan (4) mengalami 

gerhana matahari sebagian  

2) Bagian (1) mengalami gerhana 

matahari 

3) Bagian (3) mengalami gerhana bulan 

total 

4) Bagian (3) mengalami gerhana 

matahari total 

Pernyataan-pernyataan yang benar adalah nomor …. 

A. 1) dan 3) 

B. 1) dan 4)  

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

 

18. Kalsium karbonat  merupakan nama senyawa kapur dan mempunyai rumus kimia CaCO3. 

Pernyataan yang benar tentang senyawa CaCO3 adalah…. 

A. tersusun atas 2 jenis unsur yaitu Ca dan Co 

B. salah satu unsur penyusunnya adalah kobalt 

C. dalam air terurai menjadi ion Ca
+
 dan CO3

-
  

D. tiap molekulnya terdapat 4 buah atom  

 

19. Perhatikan data hasil percobaan menggunakan ekstrak kulit manggis berikut! 

Nama Larutan Warna larutan sebelum 

ditetesi ekstrak 

Warna larutan sesudah 

ditetesi ekstrak 

HCl bening coklat kemerahan 

CH3COOH bening coklat kemerahan 

NaOH bening biru kehitaman 

H2O bening ungu 

 

A. dalam asam berwarna ungu, dalam basa berwarna biru kehitaman 

B. dalam asam berwarna coklat kemerahan, dalam basa berwarna ungu 

C. dalam asam berwarna biru kehitaman, dalam basa berwarna coklat kemerahan 

D. dalam asam berwarna coklat kemerahan, dalam basa berwarna biru kehitaman 

 

20. Gula merupakan bahan pemanis yang sering digunakan dalam kehidupan. Rumus kimia gula 

yang benar adalah .... 

A. C6H8O6 

B. C6H12O6 

C. C9H8O4 

D. C12H22O11 

 

 

 

 

 



21. Perhatikan gambar berikut! 

Proses yang tepat sesuai  gambar adalah .... 

A. perubahan fisika dan perubahan kimia 

B. perubahan kimia dan perubahan bentuk 

C. perubahan fisika dan perubahan bentuk 

D. perubahan kimia dan perubahan wujud 

 

 

 

22. Perhatikan nama zat aditif berikut! 

1) sorbitol 

2) sakarin  

3) glukosa  

4) karamel 

5) madu 

Pemanis alami yang sering digunakan adalah … . 

A. 1) dan 2) 

B. 2) dan 4) 

C. 3) dan 5) 

D. 4) dan 5) 

 

23. Morfin banyak digunakan di bidang kedokteran karena mampu menghasilkan efek .... 

A. menghilangkan rasa takut 

B. menghilangkan rasa nyeri 

C. menghilangkan kesadaran 

D. memberikan rasa senang 

 

24. Perhatikan gambar berikut! 

Ciri makhluk hidup yang tampak adalah.... 

A. tumbuh 

B. berkembang 

C. iritabilita 

D. butuh makan 

 

 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

Tumbuhan yang termasuk kelompok 

Monokotil 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 burung pipit 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. Teknologi pembersihan; penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam 

berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan 

bantuan tanaman disebut ....  

A. bioremidiasi 

B. fitoremidiasi 

C. biostimulasi 

D. remidiasi 

 

28. Data jumlah penduduk. 

Ledakan jumlah penduduk mengakibatkan 

kekurangan persediaan air bersih. Kekurangan 

terbesar terjadi pada tahun  .... 

A. 1961 - 1971 

B. 1971 - 1980 

C. 1980 - 1990 

D. 1990 – 2000 

 

 

 

 

 

29. Perhatikan gambar berikut! 

Persendian seperti ini dapat dijumpai di dalam …. 

 

A. tulang pengumpil dan tulang lengan atas 

B. tulang ibu jari dengan pergelangan tangan 

C. tulang leher dengan tulang atlas 

D. tulang paha dengan tulang pinggul  

 

 

 



30. Pencernaan makanan yang terjadi dalam rongga mulut terjadi secara mekanik dan kimiawi. 

Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim ptyalin yang berfungsi untuk …. 

A. mengubah protein menjadi  asam amino 

B. mengubah protein menjadi pepton 

C. mengubah zat tepung menjadi gula 

D. memecah gumpalan lemak  

 

31. Perhatikan tabel komposisi udara pernapasan berikut! 

No Macam gas Udara masuk Udara keluar 

1 Oksigen 20,90 % 14,60 % 

2 Nitrogen 79,07 % 79,80 % 

3 Karbondioksida    0,03 %   5,60 % 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data di atas adalah …. 

A. gas nitrogen diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sangat kecil 

B. bernapas memerlukan gas oksigen dan sedikit karbondioksida 

C. nitrogen, oksigen, dan karbondioksida diperlukan dalam jumlah bervariasi 

D. pengeluaran karbondioksida hasil metabolisme terjadi pada waktu ekspirasi 

 

32. Perhatikan gambar sel darah berikut ini! 

Fungsi sel darah pada gambar 1 dan 2 

berturut-turut adalah …. 

 

 

 

 

A. mengangkut oksigen dan membunuh kuman penyakit 

B. mengangkut asam lemak dan membunuh kuman penyakit 

C. mengangkut oksigen dan berperan dalam pembekuan darah 

D. mengangkut zat makanan dan berperan dalam pembekuan darah 

33. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Seorang wanita menderita penyakit dengan ciri-

ciri sebagai berikut : mengalami pendarahan 

dalam waktu lama, nyeri pada panggul, nyeri 

saat buang air kecil, dan mengeluarkan cairan 

berlebihan. Bagian dari organ di atas yang 

mengalami gangguan adalah nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 



34. Perhatikan gambar berikut ini! 

Neurit dan dendrit berturut-turut ditunjukkan oleh 

nomor .... 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

35. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah 

2) Mengangkut air dan zat hara ke daun 

3) Menegakkan berdirinya batang 

4) Sebagai alat reproduksi generatif 

Pernyataan tersebut yang merupakan fungsi akar adalah .... 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 4) 

D. 3) dan 4) 

 

36. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Arah pertumbuhan akar sebagaimana tampak pada gambar 

dipengaruhi oleh .... 

A. cahaya matahari 
B. gravitasi bumi 
C. sentuhan 
D. getaran 

 

 

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut 

 
 

Kesimpulan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah fotosintesis  …. 

A.  menghasilkan amilum 

B.  memerlukan oksigen dan air  

C.  menghasilkan  gas oksigen 

D.  memerlukan air dan amilum 



38. Perhatikan contoh berikut! 

 (1) Ikan air laut mengekskresi urine pekat agar terjaga keseimbangan kadar air tubuhnya 

(2) Rayap sering memakan kembali kulit ari kelupasannya 

(3) Beruang kutub tidur panjang saat musim dingin  

(4) Herbivora menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa 

  Pernyataan yang menunjukkan adaptasi tingkah laku  adalah... 

A. (1) dan  (2) 

B. (1) dan  (3) 

C. (2) dan  (3) 

D. (4) dan  (1) 

 

39. Persilangan antara tanaman berbunga merah (MM) dengan tanaman berbunga biru (mm) 

dihasilkan F-1 semuanya berbunga ungu. Jika antar F1 dikawinkan sesamanya maka 

persentase tanaman yang berbunga merah pada F2 adalah .... 

A. 12,5 % 

B. 25 % 

C. 50 % 

D. 75 % 

 

40. Perhatikan tabel berikut: 

No Produk Manfaat 

1. interferon meningkatkan sistem kekebalan 

2. urokinase mendiagnosis penyakit menurun 

3. antibodi monoklonal menghilangkan bekuan darah 

4. insulin mengobati diabetes 

 

 
Pasangan yang benar antara produk bioteknologi modern dan manfaatnya  adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

 


