
Diketik ulang oleh: Saiful Arif, M.Pd 
http://olimatik.blogspot.com 

Soal OSN MAT SMP Tingkat Provinsi Tahun 2018 Halaman 1 

 

 
SOAL  

OLIMPIADE SAINS NASIONAL SMP 

TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018 

BIDANG STUDI MATEMATIKA 

 

 

SOAL ISIAN SINGKAT 

1. Diketahui bilangan bulat positif   sehingga 
    

     
 juga bilangan bulat positif. Dua nilai   

yang memenuhi adalah ... . 

 

2. Suatu partikel bergerak pada bidang Cartesius dimulai dari titik      . Setiap langkah 

pergerakan adalah satu satuan. Peluang partikel bergerak pada arah sumbu   positif 

adalah 
 

 
  , sedangkan peluang bergerak pada arah sumbu   positif adalah 

 

 
 . Setelah 

bergerak 10 langkah, peluang partikel tersebut sampai pada titik       dengan melalui 

titik       adalah ... . 

 

3. Diberikan himpunan                   . Banyak himpunan bagian berunsur dua yang 

hasil kali unsur-unsurnya kuadrat sempurna adalah ... . 

 

4. Diketahui bilangan   dan  , masing-masing tidak lebih dari 2018 dan       habis 

dibagi 121. Jika pasangan       dan       tidak dibedakan, maka banyak pasangan       

yang memenuhi adalah ... . 

 

5. Suatu tabung berada di dalam prisma tegak segitiga. Tabung tersebut tepat 

menyinggung prisma pada alas, tutup, dan semua sisi prisma. Alas prisma berbentuk 

segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8    dan tinggi prisma 6   . Volume tabung 

tersebut adalah ... . 

 

6. Diketahui      mempunyai panjang sisi            dan        . Titik   dan   

terletak pada    sehingga    adalah garis tinggi dan    adalah garis berat     . Luas 

     adalah ...   2 

 

7. Sebuah kode terdiri dari 6 digit angka akan disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka pertama adalah tak nol 

b. Nilai angka pertama adalah dua kali angka terakhir 

c. Jika angka ke-2 dan ke-3 dipertukarkan, tidak akan mengubah nilai bilangan. 

Banyaknya susunan angka kode yang mungkin adalah ... . 
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8. Misalkan   adalah garis yang menyinggung kurva        di titik        , dengan 

    . Jika   melalui titik       , maka   memotong sumbu-  di titik ... . 

 

9. Misalkan suku-suku suatu barisan diberikan dengan               , untuk    . 

Nilai   terbesar sehingga                      adalah ... . 

 

10. Nilai   dan   yang memenuhi sistem 

{

 

 
  

 

 
   

 

  
 

  
 

 
  

  

  

 

adalah ... . 

 

11. Bilangan bulat dari 1, 2, 3, ..., 1000 ditulis berurutan pada keliling lingkaran. Seseorang 

menendai bilangan 1, bilangan 13, bilangan 25 dan setiap bilangan ke-12 setelahnya 

(berarti bilangan yang ditandai adalah 1, 13, 25, 37, ...). Proses ini berlangsung terus 

sampai dengan bertemu bilangan yang pernah ditandai. Bilangan bulat pada keliling 

lingkaran tersebut yang tidak ditandai ada sebanyak ... . 

 

12. Diberikan suatu segitiga samakaki     dengan            . Titik   terletak pada 

sisi    sejauh      dari  , serta titik   pada sisi    sejauh      dari  . Selanjutnya dari 

  ditarik garis tinggi dan memotong    di  . Jika bilangan rasional 
 

 
 menyatakan 

perbandingan luas segiempat      terhadap luas segitiga     dalam bentuk yang 

paling sederhana, maka nilai     adalah ... . 

 

13. Diketahui      siku-siku di  .   titik tengah    dan        √   .   pada    

sehingga     . Luas       adalah ... . 

 

14. Persegi panjang      mempunyai panjang sisi         dan        . Titik   pada 

  ,   pada   , sehingga garis    sejajar sisi   , dan panjang          . Titik   

merupakan titik tengah   . Selanjutnya dilukis diagonal    dan garis   . Banyak 

segiempat pada persegi panjang      adalah .... 

 

15. Didefinisikan ⟦ ⟧= bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan  , contoh ⟦ ⟧      

⟦   ⟧     dan ⟦   ⟧     Jika   ⟦√    ⟧  ⟦√    ⟧  ⟦√    ⟧    ⟦√    ⟧  maka 

nilai   adalah ... . 

 

 

 

 

 



Diketik ulang oleh: Saiful Arif, M.Pd 
http://olimatik.blogspot.com 

Soal OSN MAT SMP Tingkat Provinsi Tahun 2018 Halaman 3 

 

SOAL URAIAN 

16. Tentukan semua penyelesaian dari sistem persamaan 

{
                

                
 

 

17. Sebuah permainan dengan nama “Halang Rintang” mempunyai aturan permainan 

bahwa jika seseorang berada pada rintangan ke- , orang tersebut harus melemparkan 

dadu sebanyak   kali. Jika jumlah mata dadu dari   pelemparan ini lebih besar dari   , 

maka orang tersebut berhasil melewati rintangan. Tentukan peluang bahwa seseorang 

berhasil melewati tiga rintangan pertama. Diasumsikan bahwa dadu yang digunakan 

adalah dadu yang setimbang. 

 

18. Seseorang mengamati Pelat Nomor Kendaraan Bermotor (PNKB) yang terdiri atas 

empat angka. Dengan angka pertama tak nol. Orang tersebut mendefinisikan PNKB 

istimewa jika memenuhi dua syarat, yaitu: 

 PNKB tersebut memuat tiga atau empat suku barisan aritmetika 

 Beda atau selisih barisan tersebut merupakan bilangan bulat positif. 

Tentukan banyak PNKB istimewa dimaksud. 

 


