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LATIHAN SOAL-SOAL OLIMPIADE 

1. Dalam laci terdapat 34 kaos kaki yang terdiri 10 merah, 9 coklat, 8 abu-abu dan 7 biru. 

Dengan menutup mata: 

a) Berapa jumlah minimal kaos kaki yang harus diambil, agar dipastikan 3 kaos kaki 

yang berwarna sama  

b) Berapa jumlah minimal kaos kaki yang harus diambil, agar dipastikan 3 kaos kaki 

yang berwarna berbeda  
 

2. Sebuah kelompok terdiri dari 5 mahasiswa, berat kelima mahasiswa 360 kg, ketika 

mahasiswa ke-6 bergabung. Rata-rata berat mahasiswa menjadi 73 kg. berat 

mahasiswa yang ke-6 adalah… 
 

3. Seekor kuda mengejar seekor Rusa yang mula-mula berada 150 dm didepannya. Satu 

lompatan kuda jauhnya 10 dm, sedangkan rusa 7 dm. berapa kali kuda harus 

melompat agar dapat menggapai rusa tersebut? 

 

4. Tentukan bilangan kuadarat terkecil antara 170 dan 1800. 

 

5. Dari penelitian terhadap 50 siswa menunjukkan bahwa 25 siswa suka pelajaran biologi, 

20 siswa suka pelajaran kimia dan 12 siswa yang suka keduanya dari pelajaran 

tersebut. Berapa siswa yang Tidak suka keduanya pelajaran tersebut. 

 

6. Tentukanlah jumlah 25 bilangan genap yang pertama. 

 

7. Rata-rata 5 kali test matematika hasna adalah 88. Jika nilai terendah Hasna dibuang. 

Rata-rata nilai 4 kali test adalah 90. Berapa nilai terendah tersebut. 

 

8. Uang dengan nilai Rp 30.000,- ditukar dengan 72 koin. Sebagian koin tersebut koin Rp 

500,-sisanya koin Rp 200,-. Berapa banyak koin Rp 200,- 

 

9. Dadang membelajakan 2/3 uang di toko A. dan kemudian membelajakan 1/3 uangnya 

ditoko B, ketika meninggalkan toko B, uangnya bersisa Rp 40.000,- .Berapa jumlah 

uang Dadang mula-mula ? 
 

10. Sebuah buku mempunyai 500 halaman. Berapa kalikah angka 1 muncul? 
 

11. Pada piala Eropa di swiss diikuti oleh 16 negara yang dibagi atas 4 group. 

- Pada babak penyisihan dilakukan sistem setengah kompetisi 

- Pada babak berikutnya dilakukan sistem gugur. 

Berapa jumlah pertandingan yang terjadi sampai selesainya piala Eropa? 

 


