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Soal Penyisihan Olimpiade Matematika Vektor Nasional 2011  
– tingkat SMP (sederajat) 
 
Diketik Ulang oleh : http://asimtot.wordpress.com 
 
Himatikavektor 
OLIMPIADE MATEMATIKA VEKTOR NASIONAL 2011 
SMP Sederajat 
 
Petunjuk Singkat : 

1. Soal terdiri dari 20 soal isian singkat 

2. Waktu 120 menit 

3. Skor :  

Isian Singkat : benar bernilai 1 (salah/kosong bernilai 0) 

 
 
 
Bagian 1 
BERIKAN JAWABAN AKHIR! 
 
 
 

1. Untuk bilangan-bilangan asli   dan  , banyak bilangan ganjil yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk                           adalah … 

 

2. Banyak bilangan asli   sedemikian sehingga                     

adalah … 

 
 
 

3. Paman mempunyai tiga macam drum yaitu     dan  . Ketiga drum tersebut 

masing-masing dapat menampung air dengan kapasitas 12 liter, 20 liter dan 30 

liter. Banyaknya cara yang bisa digunakan paman untuk mengambil tepat 15 liter 

air adalah … 

 

4.  

5. Nilai dari  
           

          
  adalah … 
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6. Suatu hari Olga mengikuti reuni keluarga. Acara tersebut dihadiri oleh ayah, ibu, 

nenek dan kakeknya. Mereka saling bercerita tentang usia mereka. Usia kakek 2 

tahun yang akan dating sama dengan dua kali usia ayah sekarang. Usia nenek 

sepuluh tahun yang lalu sama dengan setengah jumlah usia ibu dan nenek. 

Perbandingan usia Ayah, Ibu dan Nenek adalah       . Jika usia Olga saat ini 

sama dengan jumlah usia ayah dan nenek dikurangi jumlah sepertiga usia ibu 

dan kakek  maka usia Olga lima tahun lagi adalah … 

 
7. Jumlah dari besar suatu sudut lancip dan suatu sudut tumpul adalah     . 

Jumlah dari dua kali suplemen sudut tumpul dan tiga kali komplemen sudut 

lancip itu adalah     . Hasilkali dari besar sudut lancip dan sudut tumpul 

tersebut adalah … 

 

8. Kran   dengan debit 15 liter/menit, kran   dengan debit 20 liter/menit, dan 

kran   dengan debit 25 liter/menit mulai mengalirkan air bersamaan untuk 

mengisi sebuah drum yang luas alasnya 1 m2 dan tingginya 5 meter. Sementara 

itu kran   dengan debit 10 liter/menit digunakan untuk menyedot air dari drum 

tersebut dan dibuka bersamaan dengan mulai mengalirnya air dari ketiga kran. 

Seekor semut berada di dasar drum mulai merangkak lurus ke atas dengan 

kecepatan 0,5 meter/menit. Ketika sampai di bibir drum, dengan kecepatan yang 

sama semut itu kembali merangkak ke bawah dan ketika menyentuh air yang 

semakin meninggi dia kembali lagi merangkak menuju ke bibir drum. Demikian 

seterusnya semut akan merangkak bolak-balik hingga drum mulai penuh. Jarak 

yang ditempuh semut selama bolak-balik itu adalah … meter 

 

9. Banyaknya bilangan bulat   sedemikian sehingga                  

       adalah … 

 

10. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan dua kali panjang sisi 

terpendeknya, sedangkan panjang sisi ketiga 1 satuan panjang lebih panjang dari 

panjang sisi terpendek. Luas segitiga itu adalah … satuan luas 

 

11.  
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12.  

13. Sejumlah uang terdiri dari koin pecahan Rp 500, Rp 200 dan Rp 100 dengan total 

nilai Rp 100.000. Jika nilai uang pecahan 500-an setengah dari nilai uang 

pecahan 200-an, tetapi tiga kali nilai uang pecahan 100-an maka banyaknya koin 

adalah … 

 

14. Bilangan positif   yang memenuhi  

                   

adalah … 

 

15. Banyak bilangan asli   sedemikian sehingga  
    

  
 

    

 
  adalah … 

 

16.  

17. Carilah bilangan bulat   dan   sedemikian sehingga         

 

18. Sebuah fungsi   didefinisikan pada bilangan bulat. Fungsi tersebut ternyata 

memenuhi persamaan berikut,                          . Diketahui 

bahwa          . Berapakah nilai dari         

 

19. Suatu trapesium      siku-siku di   dan di  . Panjang            dan 

     . Akan dibuat segitiga     dengan   berada di ruas garis   . Keliling 

terkecil yang mungkin dari segitiga     adalah … 

 

20. Empat tim sepakbola mengikuti suatu tournament. Setiap tim bertanding 

melawan masing-masing tim lainnya sekali. Setiap kali bertanding, suatu tim 

memperoleh nilai 3 jika menang, 0 jika kalah dan 1 jika pertandingan berakhir 

seri. Di akhir turnamen salah satu tim memperoleh nilai total 4. Jumlah nilai total 

ketiga tim lainnya paling sedikit adalah … 
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