
Simulasi 1

Pelatihan Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi

Dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Waktu yang

disediakan adalah 180 menit. Tiap soal pada bagian pertama bernilai 1 poin, tiap

soal pada bagian kedua bernilai 7 poin. Nilai total adalah 43.

Part I

ISIAN SINGKAT

1. (A) Jumlah dari akar-akar persamaan (2x+ 3) (x− 4) + (x− 6) (2x+ 3) = 0
adalah...

2. (N) Nasir diperintahkan gurunya untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 3

kemudian membaginya dengan 9. Namun Nasir melakukannya secara terbalik,

ia mengurangi dengan 9 kemudian membaginya dengan 3. Jika jawaban yang

Nasir dapatkan adalah 43, maka jawaban yang guru inginkan adalah..

3. (G) Tujuh buah uang koin disusun sedemikian rupa sehingga uang koin yang di

tengah bersinggungan dengan 6 koin lainnya. Kemudian ada sebuah lingkaran

yang menyinggung keenam lingkaran tersebut di sisi luarnya. Jika koin-koin

tersebut semuanya memiliki jari-jari 1, maka luas daerah lingkaran di luar koin

adalah...

4. (C) Tiwi mengambil dua bilangan berbeda dari himpunan {1, 2, 3, 4, 5}, sedan-
gkan Dimas mengambil sebuah bilangan dari himpunan {1, 2, . . . , 10}. Peluang
bilangan yang diambil Dimas lebih besar daripada jumlah bilangan yang di-

ambil Tiwi adalah...

5. (C) Sebuah permainan kelereng dimainkan dengan peraturan sebagai berikut

: dalam setiap giliran, pemain dengan kelereng terbanyak harus membuang

satu kelerengnya, kemudian memberi sebuah kelereng ke setiap pemain lainnya.

Permainan selesai jika ada pemain yang kehabisan kelereng. Jika permainan

dimainkan oleh 3 orang dengan banyak kelereng 21, 20 dan 19, banyaknya

giliran untuk menyelesaikan permainan tersebut adalah...

6. (G) Segitiga 4ABC dan 4ABE memiliki sisi persekutuan AB, ∠EAB =
∠ABC = 90◦, AB = 4, BC = 6, AE = 8, serta misalkan D adalah perpo-

tongan AC dan BE. Jika kedua segitiga tersebut bertumpang-tindih, maka

selisih dari luas 4ADE dan luas 4BDC adalah...

7. (N) Jumlah dari 49 buah bilangan bulat berurutan adalah 75. Median dari

bilangan-bilangan tersebut adalah...

8. (A) Tiga buah bilangan real membentuk barisan aritmatika dengan suku per-

tama 9. Barisan tersebut akan berupa barisan geometri jika ditambahkan 2

pada suku kedua dan ditambahkan 20 pada suku ketiga. Pada barisan ge-

ometri tersebut, nilai terkecil yang mungkin untuk suku ketiga adalah...



9. (G) Pada gambar di bawah, jumlah luas ketiga lingkaran adalah...

10. (A) Misalkan cosx = 0 dan cos (x+ z) = 1
2 , maka nilai positif terkecil yang

mungkin untuk z adalah (x dan z dalam radian)...

11. (N) Banyaknya bilangan real x sehingga
√
120−

√
xmerupakan bilangan bulat

adalah...

12. (C) Sebuah serangga memulai perjalanannya di salah satu titik sudut kubus

dan akan berjalan sepanjang rusuk kubus. Setiap kali menjalani sebuah rusuk

dan mencapai sebuah titik sudut, serangga akan melanjutkan perjalanannya

dengan memilih satu dari tiga rusuk yang terhubung dengan titik tempat ia

berada. Setiap rusuk memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dan pemili-

han dilakukan secara bebas. Peluang setelah melangkah 7 kali, serangga telah

mengunjungi semua titik sudut adalah...

13. (+) Jika jari-jari lingkaran adalah 4, maka nilai x adalah...

14. (+) Banyaknya permutasi (a, b, c, d, e) dari (1, 2, 3, 4, 5) sehingga a+ b < d+ e
adalah...



15. (+) Himpunan bilangan real x sehingga

1

x− 2009
+

1

x− 2010
+

1

x− 2011
≥ 1

merupakan gabungan dari beberapa interval dalam bentuk a < x ≤ b. Jumlah

dari panjang interval-interval ini adalah...

Part II

URAIAN

1. Buktikan bahwa S = 0, dimana
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)
2. Diberikan satu buah ubin tunggal dan tak hingga banyaknya ubin-L

Sebuah bilangan asli n disebut �bagus� jika pada sebuah papan berukuran

n× n, n ∈ N dapat dilakukan pengubinan sehingga :

(a) Ubin tunggal digunakan dalam pengubinan

(b) Semua daerah papan di luar ubin tunggal ditutupi oleh ubin-ubin berben-

tuk L

(c) Tidak ada ubin yang berada di atas ubin lain

(d) Tidak ada bagian ubin yang berada di luar papan

Buktikan bahwa n adalah �bagus� jika dan hanya jika 3 tidak habis membagi

n.

3. Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi

12a (24a+ 1) = b (b+ 1)

dan a, b relatif prima.

4. Pada segitiga lancip ABC, titik-titik D,E, F berturut-turut terletak pada sisi

BC,CA,AB sehingga AD,BE,CF adalah garis tinggi. Misalkan pula AD
dan EF berpotongan di P . buktikan bahwa

AP

AD
≥ 1− BC2

AB2 + CA2
.


