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SELEKSI OSN TINGKAT SEKOLAH 
 

Waktu: 75 menit     Nama:____________ 
 
Berilah jawaban anda pada kotak yang diberikan! 
 
1. Berapakah banyak bilangan yang habis di bagi 3 dan habis dibagi 5 

dari bilangan 1 sampai 100 
 

2. Kristina membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk menyelesaikan 
PR matematikanya. Jika dia dapat menyelesaikan pada pukul 20.00 
jam berapa dia mulai mengerjakan PR Matematikanya? 

 

3. 245 boys and 263 girls went to Malili. If each Bus could only carry 60 
pupils, how many buses were needed to carry all the pupils to Malili? 

 

4. Harga 3 buku tulis adalah Rp 15.000 sedangkan harga sebuah pensil 
lebih murah Rp 1.500 di banding harga sebuah buku. Berapa harga 2 
buku dan 3 pensil? 

 

5. Dalam suatu tes olimpiade 18% mendapat nilai 10. Berapakah jumlah 
keseluruhan siswa tersebut jika 9 diantaranya mendapat nilai 10? 

 

6. Berapakah nilai pecahan yang harus ditambahkan pada   agar di 

peroleh nilai bilangan bulat 1. 
 

7. Total berat dari 10 karung jagung dan 4 karung beras adalah 390 kg. 
Setiap karung jagung beratnya 4 kali karung beras. Tentukan selisih 
antara sekarung jagung dan sekarung beras. 

 

8. Tentukan nilai dari  

 

9. Jumlah keseluruhan siswa YPS dari SD sampai SMA adalah 3000 
orang. Jika siswa SD sebanyak 3 kali siswa SMP dan sisanya adalah 
siswa SMA. Jika siswa SMP sebanyak 550 orang. Berapa jumlah siswa 
SMA? 

 

10. Gunakan semua bilangan 5, 4, 0 dan 8 untuk membentuk sebuah 
bilangan bulat yang paling kecil yang habis di bagi 5. 

 

11. Mr Lucky is 5 years older than Mrs Anas. Mr Lucky is 49 years old. 
What was their total age 8 years ago? 

 

12. Dua mesin fotocopy yang sama dapat memfotocopy sebanyak 50 
lembar dalam waktu 6 menit. Berapa lembar yang dapat di Fotocopy 
oleh kedua mesin tersebut dalam waktu 1 jam jika rata-rata 
kecepatan mesin adalah sama. 
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13. Find the sum of all the numbers from 1 to 20. 

 
14. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 102. Bilangan pertama 9 lebih 

besar dari bilangan kedua. Bilangan ketiga adalah 6 lebih kecil dari 
bilangan kedua. Berapa nilai bilangan pertama? 
 

15. What this the missing number? 

 

  

  
 

 

   
 

 
 

16. Hitunglah nilai A + B sehingga pernyataan matematika berikut 
menjadi pernyataan yang benar! 

4      A 

B      5    x 

 

 

   

  1       6       4       5   

 
 
 
 

SELAMAT BEKERJA! 
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