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PETUNJUK UMUN{

l. Tulislah nomor peserta dan norror kode sekolah pada Lembar Jawaban yang disediakan.

2. Periksa dan bacalah soal-soa1 dengan saksarna sebelum rnenjarvatr.

3. Keriakan pada Lembar Jawaban yang sediakan dengan pulpcn ataLr ballpoint yang bertinta

hitam/biru.

4. Dahulukan rnenjawab soal-soal yang Anda anggap nrudah.

5. Jurnlah soal sebanyak 40 butir Pilihan Ganda dan l0 Soal Isian

6. Waktu yang disediakan r.rntuk nrenger.jakan soal 2.5 janr (150 nenit)

7. Untuk Soal Piiihan Canda berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf pada Lembar

Jawaban yang Anda anggap paling benar.

8. Pada soal pilihan ganda; apabila ada jarvaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin

r-nentperbaikinya. coretlah dengan dua garis lurus rrendatar pada iarvaban Anda yang salah,

kemudian beri tanda silang (X) pada hurLrf yang Anda anggap benar.

Contoh:

Jawaban semula ' A += C

Dibetulkan nrenjadi : A tl C

9. Untuk soal pilihan ganda apabilr.jari'aban benrr diberikan sl<or -1(enrpat). jau'aban salair

diberikanskor-l (minussalLl)dantirialinrcnjau,lrbcliberikunskur0(nol)

10. Untul< soal isian singkat setiap -jau aban \rans l-re'nar clibe ril.",, ,k.rr.--8 (d"lapan), dan tidak

menjau'ab diberikan skor 0 (nol)

I l. Periksalah peker-jaan Anda sebr-lr.rn.r clise rahl<an kcpada penga\\ as.

SE l-.\\1.\T l] E RI-O\I IIA

D

X
E

E
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Soal Pilihan Berganda
Piiihlah satu jau'aban yang paling tepat!

Pada siklus sel. replikasi DNA teriadi pada fase -..

A.G
B.S
C. profasc

D. metafase

2. Pernyataan di bau,ah ini yang benar tentang perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot

adalah ... .

A. sel prokariot l.r-)aupru-l sel eukariot mempunyai protein histon untuk proses pemampatan

kromatin
B. sel prokariot tidak rrernpunyai olganel yang bertnetnbran ganda, sedangkan sel eukariot

mempunyai organel yang bermetnbran garlda

C. sel prokariot rltaupun sel eukariot tidak rllellpunyai asam nukleat

D. sel prokariot tidak mempunyai ribosor.t-r, sedangkan sel eukariot tnempunyai ribosom

Teori asal usr-rl kehidupan yang dikemukakan oleh Harold Urey dan Stanley Miller

menyatakan bahrva atmosfer kaya akan CI{a, NH3, I{zO dan H2, }ang apabila dipengaruhi

oleh sinar kosmis menjadi zat hidup yang pefiama. Pernyataan berikut yang benar adalah ..'

A. teori tersebut berasal dari hipotesis Urey yang dibuktikan oleh Miller melalui percobaan

B. teori tersebut berasal dari hipotesis Miller yang dibuktikan oleh Urey rnelalui percobaan

C. teori terseblrt clibr.rktikan oleh Ure-v dan Mrller melalui percobaan

D. teori tersebut berasal dari hipotesis Urey da.n N4iller

4. Pcrn,vat aan b cri k ut )1an-s llerupakan k arak t eri sti k

A. banyak nrengandurtg rnateri iuterseitller

B. tidak rnenrrliki kenranrpuan beregettcrasi

C. meniacli ;renLutjartr jrringan atau or-satt-orqan

D. sel-sel tersLrsun secara rapat dan ntelekat pada

Llt?ura jaringan epite I adalah

lain
menrbran basal

Spesies bintang laut Pisater ochrucerr.r merupakan satu-satunya predator landak laut

(Echinoitleu). Kepunahan spesies bintang laut ini dapat urenyebabkan terjaclinya

peningkatan populasi landak laut clan mengakibatkan terutnbu karang yang merupakan

habitat bagi sltcsies laut lainnva nrsak. llcrdasarkan statusnya. Pisaler ocltrac'etts tnerupakan

A. spesics kunci
B. spesic-. clonrinan

C. predator pr,rncak

D. predator dot'nitrar.t
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6.

7.

Lichenes (lumut kerak) rnerupakan organisrne hasil simbiosis dua divisi yaitu ...

A. A s c' o ntvco I a dengan P h a eop h 
-r- 

I a

B. B asi dioml,cola dengan Rhodophl,la
C. Ascomttcolc dengan C1;anopfiy\e

D. BasidiorTl)tcotct dengan Chn,sopht'la

Perhatikan tabel hasil pengar"r-latan karakteristik tunrbuhan di bawah ini!

Tumbuhan Tipe
Thallus

Tipe Ascokarp Percabangan
Thallus

Rhizine Wama
Thallus

I Foliose Cleistotheciurn Bebas Ada Hijau

2 Crustose Apotheciurn Bebas Tidak
Ada

Hijau

-) Foliose Apothecium Bebas Ada Hijau

4 Foliose Peritheciunr Dikotom Ada Biru

Berdasarkan tabel hasil pengamatan di atas, tumbuhan yang mempunyai kekerabatan yang

paling dekat adalah nomor ... .

A. I dan2
B. I dan3
C.2dan3
D.3dan4

Perhatikan ganrbar di barvah ini!

1
3

,lM
**

Sel yang rrengalauri plasnrolisis ditunjul<kan olch nonroi- ...

AI
B2
c.3
D.4

5oo/ O5A/ IPA Tingkot Nasianol Tahun 2018 Holomon ke- 6 dori 1i holaman
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9. Perhatikan gambar

5'-T-A-G,
ttl

3'-A-T C-

DNA berikut ini !

.C
I

G

Peristiwa di atas menganrbarkan mutasi yang disebLrt

A. dilesi
B. duplikasi
C. insersi

D. translokasi

10. Pernyataan yang benar mengenai tumbuhan Cl4 aclalah ...

A. stomata membuka pada siang hari
B. lebih baik beradaptasi pada daerah tropis
C. tidak mempunyai seludan-e berkas pengangkut
D. laju fotosintesis lebih tinggi dibandingkan turnbuhan C3

I l. Gambar yang menunjukkan proses replikasi DNA aclalah ...

12. Pacia lase fotofbslorilasi sil<lik cialanr peristiu a lirto-.intesis

A. terbentuk ATP dan tidak terjadi lbtolisis air
B. terbentr.rl( ATP dan tcrjaclr fotolrsis air
( . terirdi lotolisis air
D. terbcntuk ATP

.T
I.A

$
.T

I

-A

3'

5'

c-c-A-c
llll
G G T.G

6,Jl
llC.T

3'

5'

C.I\ C
trt
G-T.G

A
I

T

T.A.G-G.A
ttttll\-T-c-c-T

5'

3'
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13. Waktu kematian jaringan dan organ setelah kernatian somatik berbeda-beda bergantung pada

ketahanan sel atau jaringan. Jaringan atau organ berikut yang mentiliki waktu paling lama

mati setelah kematian somatik adalah ... .

A. otak
B. otot
C. saraf
D. kornea

14. Di bawah ini yang merupakan tanda kematian karena tenggelarn di laut adalah .. . .

A. tidak terjadi fibrilasi ventrikel
B. terjadi hernolisis
C. teUadi hernodilusi
D. paru-paru membesar

15. Seorang petani menyilangkan tanarnan meion berdaging buah berrvanra kr.tning dan kulit
buahnya bergaris dengan melon berdaging buah beru'arna Ireralr dan kulit iruahnya hijau

tidak bergaris. Sifat warna kuning da-rring buah dan kulit buah bergaris adalah donrinan. Jika

hasil silangan tersebut disilangkan dengan sesarnanya dan diperoleh 3120 bibit. nrakaiurnlah

bibit melon berdaging buah benvama t.uerah adalah ... .

A. 195

B. 390

c. 780

D. I170

16. Seorang laki-laki bergolongan darah B ntenikah dengan sc()nurs uatrita bcruolongan darah

AB. Mereka memiliki clua anak laki-laki dan satu anliit ;rerenrpuan. Kcn'tr-rn,skinan attak

perempuannya bergolongan darah A adalah .. .

A. 50% jika ayahnya hetcrozigot
B. 25%jika ayahnya heterozigot
C. 25%jika ayahnya homozigot
D.0'% jika ayahnya homozigot

17. Pernyataan yang benar tentang enzinr protease dan orgiu,'kclenjal penuhasiinva aclalah ... .

A. arninopeptidase dihasilkan oleh larnbung

B. karboksipeptidase clihasilkan oleh pankreas

C. pepsin dihasilkan oleh usus halus

D. renin dihasilkan oleh keleniar ludah

Sool OSN IPA Tingkat Nasional Tahun 2018 llaloman ke I dari 13 halamon
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lB. Jika lar-utan gula dengan konsentrasi 30% (A) dipisahkan oleh membran semipenniabel dari

larutan garam dengan konsentrasi 40% (B), maka yang terjadi adalah ... .

A. air pada (A) akan beryindah ke (B)
B. air pada (B) akan berpindah ke (A)
C. gula terlarut pada (A) akan berpindah ke (B)
D. tidak terjadi perpindahan apapun

Zat pengatur tuurbuh sitokinin dihasilkan oleh organ ... .

A. akar

B. batang

C. bunga

D. daun

19.

20. Pada pengamatan daun

pergerakan kloroplas di

dalarn gerak ... .

A. endonom

B. nasti

C. taksis

D. tropisme

H.t'clrilla dengan mikroskop. sisrva dapat melihat dengan jelas

dalarn sel-sel davn Hl,aJvilla. Gerak yang din,aksud tennasuk ke

21. Perioda bandul suatu jam di kota Padang adalah 1.0 sekon. Tekanan udara ruangterbuka di

kota Paclang adalah 0. I 0 I \4 Pa. Jarn tersebut clibau'a l<e 1luncak gunung Sing-ualang.

Tekanan udara clan periocla jant cli puncak surllllts Singgalan-u adalah ...

A. lebih ciari 0.1 0l \{Pa. lebih ciari I .0 sekon
B. kurang dari 0.101 \'lPa. kurang clari 1.0 sekorr

C. lebih dari 0.101 MPa. kLrrang dar.i 1.0 sekon

D. kr.rrang dari 0,101 MPa. lebih dari 1.0 sekon

22. Benda A dan B ber_gerak bersanra-sanra sesur.i

dengan grafik kecepatan terhadap waktu di
samping ini. Setelah bergerak selarna l0 detik A.

dan B nremiliki perubahan postsi yang salna.

Kecepatan B salna dengan kecepatan A setelah

nrereka bergerak selanta ... .

A. 4 detil<

B. 5 detik
C. 6 detik
D. 7 detik

t iasrJ

30

20

rca'

10
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23. Sebuah pegas digantungkan vertikal pada atap sebuah lift. Pada ujung

bawah pegas diganfungkan sebuah beban bermassa 2 kg rnelalui seutas

taii. Seluruh volume beban terendarn di dalam air yang diisikan pada

sebuah bejana, dan beban tidak menyentuh dasar bejana (lihat gambar).

Diketahui rnassa jenis air I kg/liter. rrassa jenis beban 0,5 kg/liter.
konstanta pegas 400 N/rn. Anggap percepatan gravitasi l0 rn/sr, abaikan

lrlassa pegas dan tali. Jika lili bergerak ke atas dengan perlambatan 2

rn/s2, pegas rnengalami ... .

A. kompresi sebesar 4 cm

B. kompresi sebesar 6 cm

C. regangan sebesar 4 cm

D. regangan sebesar 6 cm

24. Dua bLrah beban bennassa masing-masing m1 dan m2 dihubungkan oleh selltas tali ntelalui

sebuah katrol. Panjang tali adalah L dan m1> m2.Pada kasus ini ukuran katrol dan gesekan

tali pada katrol dapat diabaikan, percepatan gravitasi adalah g. Posisi katrol adalah F1 di atas

lantai. dengan H < L. Mula-rnula r/?r berada di lantai dalanr keadaan diam. Jika pada I : 0

sister-n dibiarkan bergerak, maka zr1 dan m2 berada di ketinggian yang satna pada waktu 1-

A.

B.

25.

(-. ]{'ry1{*r::nr),l r. 
^ 

/ \'r -rlr-/

D. ,'1-= i{'7r:-}1: )el '. J / 1-rt. +ln. /

Sebuah kubLrs bersisi l0 cnt dicelupkan prcla cairan l'ang beracla clalanr suatu wadah. Cairan

tercliri ciari air (massa jenis 1000 kg,ml) clan minyak (urassa jenis 900 kg/mr), dengan

ketinggian pemrukaan minyak 3.6 cnr di atas pennukaan air. Jika pcnnukaan atas kubus

bcrada 2 cm di atas penrrukaan minvak, maka lllassa jenis kubus aclalah ... .

A.661kg/ttt-'
B. 704 kglt1r'
C . 164 kg'nr-'

D. 804 ks,'ur'r

fTtri-r\ 1n. +n"\
.lt;/t;=J
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26. Pada suhu OuC sebuah tennometer X rnenunjukkan nilai 16 dan pada suhu 100 "C
tetmometer X menunjukkan nilai 196. Termometer X akan menunjukkan nilai yang sarna

dengan tennometer Celcius pada suhu ... .

A.-6"C
B. l2 "C
c.,20"c
D. 26 uC

21. Es bersuhu -10 "C dan bemrassa 30 grarl
bervolume 190 rnl. Diketahui nrasa jenis air
es 0,5 kal/g "C. dan kalor lebur es 80 kal/'
adalah ... .

A. -5 "C
B. O'C
C. 5'C
D. 10'C

dicelupkan ke dalarn air bersuhu 25 "C dan

I kg/liter, kalor jenis air I kal/g oC, kalor jenis
Setelah tercapai kesetimbangan suhu campuran

28. Sepotong es bermasa 120 grarn pada tenrperatur 0 "C dan tekanan udara I atm dimasukkan
ke dalam slratu per-nanas. Dianrati bahrva dalarl selang waktu 3 detik set.nua es tepat
melebnr. Jika pada tekanan udara tetap I atrn air bermasa 250 gram pada temperatur 20 oC

dimasukkan ke pcnranas itu- rnaka ternperatumya naik rnenjadi 60 oC dalarn selang waktu ...

. (Diketahui kalor iaten es 80 kal.gr dan kalorjenis air I kal.gr."Cr..;
A. I 1.526 detik

B. 6"-50,1 detik

C-. 3. l2-s cletik

D. 2"8ti0 detil<

29. Orang dapal nrerlbcrlakan suara asli dan senranva.lika ada jeda rvaktu ntinirnal 0,1 detik
antara sttara asli clan gcrlanva. Seseorans berdiri dr depan suatu tebing yang lebar dan
tinggi. lalu berterilrk..lika kc'lajuan bunvi cli udara 3;14 nris dan orang tersebut rnendengar
gerna teriakannya dengan.jelas. rnaka jarak rnininrum tebing dari orang adalah ... .

A. 5,2 nteter
B. l2.2lleter
C. ll "2 treter
D. 24.2 ureter

Soal OSN IPA Tingkot Nasionol Tohun 2018 Holaman ke- LL dori li holoman
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30. Frekuensi getaran sebuah benda yang massanya m oleh pegas yang konstanta pegasnya ft

sama dengan liekuensi ayunan bandul yang panjang talinya / di ternpat yang percepatan
gravitasinya g. Dinyatakan dalam k,l dang, massa benda tersebut adalah ... .

A kug
I]. gl/k
C Ugk

D k/gl

31. Pegas dengan konstanta pegas 1000 N/rn, salah satu ujungnya terikat sementara ujung
lainnya diberi beban 0.4 kg. Beban ditarik kernudian dilepas sehingga sistem berosilasi.
Frekuensi osilasi sistern tersebut adalah ... .

A. 50 Hz
B. 50ln Hz
C.25 Hz
D.25lntIz

32. Sebuah pegas yang digantungkan r,eftikal rreresang sepanjang 6 crn jika diberi beban 30

gram. Anggap percepatan gravitasi burni 10 m,tsl. Jika urassa beban di-{:anti rnenjacii 50

gram, kemudian sistern pegas ini digetarkan dengan simpangan kecil, periode getamya

adalah ... .

A. 0,20n detik
B. 0,24n detik
C. 0.36r dctik
D. 0.72n detik

33. Suara ntesin sebuah pesa$,at terbang merar.nbat sehasai gelourbarrg bun1,i cli uclara dcngan
frekuensif Pesar.vat itu bergerak dengan kelajLran 0"5 r',," clengan lp adalah kela.juan irun_vi di
ttdara. Bagi pengantat di arah depan pesawat. dua gelourbang bunvi berurutart vang berasal
dari pesawat datang dengan selang waktu ... .

A. 2,0.f Idetik

B. 1.5 /r detik

C../r detik

D. 0,5 /r detik

34. Pada pentbentukan ba\,'angan oleh lensa terdapat kenrungl<inan terjadinru cacal optik scpcrti
aberasi clan atau distorsi. Aberasi koma terjadi karena ... .

A.Berkas sqiajar sinar clatatrs ticlak paraksial
B. Bcrkas sinar datang tidak merr"rpakan berkas sinar seju jar

C.Berkas sejajar sinar datang tidak sejajar sumbu utarna iensa

D.Berl<as sinar datang adalah polikromatik

Sool OSN IPA Tingkat Nasionol Tohun 20L8 Holoman ke- 12 dari 1.3 holomon
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l

35. Pada suatu percobaan, suatu bahan disinari dari udara dengan berbagai sudut datang dan

diarnati jejak sinar yang dipantulkan dan yang dibiaskan. Saat sudut datang 30o, sinar yang

dipantulkan tegak 1urus terhadap sinar yang dibiaskan. Dari data tersebut, diperoleh indeks

bias bahan adalah...

A. 0,5(1+ r'5)
BrE

t-
L. _ \'J

J

oi,E

36. Dua buah lensa konvergen identik disusun secara berurutan. Jarak antara kedua lensa adalah

2/, dengan.[adalah panjang fokus lensa. Sebuah benda ditaruh pada jarak Xdi depan lerrsa

pertama. Jika bayangan benda terbentuk pada jarak Xdi belakang lensa kedtta, Inaka Xsatna

dengan ... .

A.X> 2.f

B 2.f>X>./
C X_.f
D.f > x> 0

37. Sebuah partikel bermassa 5 gram dan bermuatan

listrik 100 e (e - 1,6 x l0-re coulomb) digantung
dalarn ruang bernredan listrik seperti pada gambar di

samping ini. Bila percepatan gralitasi l0 ur/cletr. maka

dalam keadaan seinrbang, besar medan listnk tersebttt

adalah ... .

A. 0.4r5x I 0r5neu ton/coulomb

B. I "04'',tx I 0 
I 5ner,,'tonicouiornb

C. 1.671€x I 0r5nervton/coulomb

D. 3. I vEx I 0rsnervton/coulomb

v-

J

38. Ion bennuatan negatif bergerak dengan kecepatan v dan nrerlasuki ruang dengan t.tredati

n.ragnet tcgal< lurus arah gerak ion. Akibatny'a ion akan ... .

A. dipercepat geraknva

B. dibeloklian arah geraknva

C. dipcrlanri-rrt uerakny'a

D. diaur

Sool OSN IPA Tingkat Nasional Tohun 2018 Halomon ke- 1i dori 13 halomon
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39. Medan listrik yang ditirnbulkan oleh silinder yang sangat panjang dan bennuatan listrik yang
tersebar serba sarna ... .

A. arahnya bergantung pada besar l.nuatan

B. besarnya bergantung padajenis utuatan

C. besar dan arahnya bergantung pada besar dan jenis truatan

D. besar dan arahnva tidak bergantung pada besar dan.jenis nmatan

40. Sebuah kornpas ditempatkan sccara r-nendatar. Di atas kornpas tersebut terdapat kawat lurus
mendatar yang meurbawa arus listrik dari selatan ke utara. dan di -sisi sebelah timur kompas
tersebut terdapat kawat 1urus vertikal yang rnembau'a ams listrik dari benah kc atas. Jika
tnedan tnagnet dari kedua kawat yang clirasakan oleh jarum korrpas sanra beslrnra. dan

tnedan ntagnet bumi dapat diabaikan. maka kutub utara jarunr kourtrras akan urenunjuk ke

arah ... .

A. Tirnur laut

B. Tenggara

C. Barat laut

D. Barat daya

Sool OSN IPA Tingkat Nosional Tohun 2018 Hoianton ke- 14 dori 13 halamon
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Soal Isian:
Jawablah pertanvaan di balvah ini!

Fragrnen pendek yang terbentuk
a).............. dan drsanbungkan oleh

di daerah lagging strand saat replikasi terjadi adalah

enzirn b) .............-..
4t

A1+L.
l.-

I

Seorang laki-laki bergolongan darah A urenikah dengan seorang peren-lpuan bergolongan

clarah B. Kemungkinan seluruh genotip dan fenotip anak-anaknya adalah:

43. Perhatikan tabcl hasil percobaan kandungan utakanan di bau'ah inil

Bcrchsarkan data cii etas. jari al-.lah perlany'aan di bari ah ini!
a. Bahan nakanar.i vang paling banl'ak nrengandune gula clan paling sedikit kandungan

r.'itarlin C nva. adalah bahan urakanan nouror ... .

Bahan nral<anan yang tidak n.rcngandung glukosa adalah ... .

Bahan r.r.iakanan yans mensanc'lung glukosa. arnilum. protein. r,itarnin C dan suasana

asarl aclaiah bahan ural<anan nomor ... .

c1. Bahart makanan yang lren-gandung aurihrrn. r,itamin C dan protein dan plJ netral adalah

bahan nrakanan nonror ..

A
B.

C.

D.

L\l I

b.

c.

I

Bahan

Makanan

u.ij
Benedict

r-ji
Arrilum

uji
Vitarnin C

L,ji Biurer Lakrnus

Merah

Lakrlus
Biru

Oranye Kr,rning
r.nuda

4 tetes Ungu Merah Merah

) Kuning Coklat 6 tetes Biru Biru Biru

.) HijaLr Biru tua 8 tetes Ungu Merah Biru

.+ r \4crah I Biru tLra

I 
'r, 

u.1,, l

3 tetes BirLr Merah Merah
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44. Gulai kepala ikan kakap merupakan salah satu menu favorit di rumah makan padang. Gulai

kepala ikan kakap kaya akan protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika protein tersebut

dicerna di larnbung dan rnenghasilkan potongan-potongan polipeptida yang salah satu di

antaranya adalah leusin-alanin-tirosin-metionin di uana leusin adalah asatn amino dengan

gugus amina bebas, uraka saat masuk ke duodenum potongan polipeptida tersebut akan

dicerna lebih lanjut oleh enzim karboksipeptidase dan arninopeptidase menjadi komponen

paling sederhana. yaitu asant amino. Enzirn karboksipcptidase dihasilkan o1eh....(a). Enzinl

aminopeptidase dihasilkan oleh ... (b). Jika hany'a enzinr karboksipcptidasc rans bckelia.

rnaka asarn amino peftanta yang akan diserap oleh usus halus adalah...........(c)(illll.... ..(dl:

sedangkan asam amino yang terakhir diserap adalah... .(e).Jika asarrt attlintr eiltlletabolistlle

untuk menghasilkan energi, tnaka zat sisa yang akan terbentuk adalah ........(l) dan ......(g).

45. Salah satu petunjuk adanya evolusi adalah homologi dan analogi anggota tttbLrh pacla

berbagai jenis rnakhluk hidup. Homologi adalah .....(a), contohnya adalah .......(b) clan

......(c), Analogi adalah .....(d), contohnya adalah....(e) dan ...'(f)'

46. Pada sebuah percobaan

gelombang stasioner digunakan

dawai dengan massa per satuan

panjang 0.02 gram/cm dan

garpu tala dengan frekuensi .l
Sebuah gelornbang stasioner yang terdiri atas 6 perut dan 7 simpul terbentuk pada darvai

sepanjang 120 crn, ketika trassa beban gantung 25 gram. Berapakah frekuensi gllrllillala

yang digunakan '?

47. Sebuah kotak bermassa 2 kg rrula-n-rula diam pada bidang trtiring dengan ketttirittsan 10"

terhadap bidang horisclntal (sin 30u - 0.5 dan cos 30" " 0.86). Seorang anak tt'cttclot'ot.tg

kcltak tersebut sejajar bidang ntiring sehingga kotak bergerak naik. Setelah ttrenetllpLth.irtlal<

4 ur kecepatan kotak menjadi 2 nls. Den-9an menggunakan g l() In sl. ltirtrtt.rl.rh ...

a. percepatan kotak
b. gal'a dorong anak

c. usaha yane dil:rkukatt gava c'lorong tersebttt

48. Sebuah benda benlassa l0() g 1j3n bervolriine 100 cc ciinrasukkan ke dalartr air. \lrl::r,.je:r::
air I g/cc. Benda terbual r1:li'i zar rans uruclah lurul clalant air. fiap detik sebanrlk i() cc dari

benda itu larut secara lncl'uii.t .1i cialarl air tarlpa tletrgttbah lllassa jenis air. Hitrrnclah

volume bagian benda yalt(' lcn!Lcirrir (lrcracla cli bati,ah pert.ttnkaatr airl setelah 5 cietik.
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49. Sebatang besi vang panjangnya 2 m dan luas penampangnya l0 cm2 rnerniliki moduius
elastisitas 4 x l0r'\,r.rt dan koefisien muai panjang 5 x 106 K-r. Pada suhu 27 oC, batang
dipasang diantara dua pengunci yang sangat kokoh sehingga tidak dirnungkinkan terjadi
penyusutan. Jika suhr.r batang turun menjadi 3uC, sedang panjang batang tidak berubah
karena adanr a pengunci, tentukan:
a. Peurendekan panjang batang yang sehar-usnya terjadi
b. Besar gava tegang yang terjadi pada batang karena adanya pengunci

50. Sebuah rangkaian listrik searah terdiri atas elxpat buah lampu (Lr, L: L3. dan
variabel R.,, dan sutnber gaya gerak listrik scarah. Besar hambatan larrpu L1

R, hambatan L+ adalah 3R, dan hambatan L1 adalah 2R.

R2R

La). hambatan

dan Lr adalah

a. Hitunglah nilai harlbatan R,
b. Jika larlpu L1 tidak nrenyala

lampu-lanrpLr lainnya I

agar lampu L: tidak tnenyala!

dan daya pada lampu Lr adalah P. hitun-glah daya pada
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