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3.  Ali dapat menyelesaikan suatu tugas matematika dalam waktu 2 jam. Budi dapat 

menyelesaikan tugas matematika (tugas yang sama) dalam waktu 4 jam. Jika Ali dan Budi 

bekerja bersama-sama. Berapa waktu yang biperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? 

a. 1 jam 20 menit c. 3 jam e.  1 jam 

b. 1 jam 40 menit d.   2 jam 20 menit 

4.  Andi sedang mengikuti rapat di ruang pertemuan. Kursi-kursi yang ada tertata rapi seperti 

pada barisan ketika upacara.  Andi berada pada baris ketiga dari depan dan berada pada 

baris kelima dari belakang. Pada barisanku, ada dua orang disebelah kananku dan empat 

orang di sebelah kiriku. Jika banyak orang pada setiap baris adalah sama, maka banyaknya 

orang di dalam ruang pertemuan tersebut adalah… 

a. 49 c. 48 e. 56 

b. 42 d. 52 

5.  Hitunglah jumlah dari 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + … + 27 + 28 + 29 + 30 

a. 456 c. 564 e. 546 

b. 465 d. 654 

6.  Tiga buah bilangan berurutan jika dijumlahkan menghasilkan 21. Jika tiga bilangan tersebut 

dikalikan, maka hasilnya adalah … 

a. 336 c. 384 e. 216 

b. 343 d. 321 

7.  Pada suatu rawa terdapat kambing dan bebek. Dari udara dapat dihitung jumlah kepala yaitu 

sebanyak 80 kepala. Dan dari bawah dapat dihitung jumlah semua kaki yang ada yaitu 264 

kaki. Berapakah jumlah kambing? 

a. 41 c. 43 e. 45 

b. 42 d. 44 

8.  Pada suatu perlombaan balap mobil, dalam suatu urutan yang masuk ke garis finish ada lima 

jenis mobil yaitu Ferrari, Honda, Yamaha, Ducati dan Bemo 

Ferrari masuk finish 7 detik setelah Yamaha. 

Honda masuk finish 6 detik sebelum Ducati. 

Bemo masuk finish 8 detik sebelum Ducati. 

Yamaha masuk finish 2 detik setelah Honda. 

Urutan mereka adalah… 

a. Yamaha, Honda, Bemo, Ducati dan Ferrari 

b. Honda, Bemo, Yamaha, Ferrari dan Ducati 

c. Bemo, Honda, Yamaha, Ducati dan Ferrari 

d. Bemo, Yamaha, Ferrari, Honda dan Ducati 

e. Ducati, Honda, Bemo, Ferrari dan Yamaha 

 

 

     

    


