
Midtest

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. (N) Banyaknya pasangan bilangan asli terurut (a, b) yang memenuhi

a + 2b = 210 adalah...

2. (+) Misalkan N menyatakan himpunan semua bilangan bulat positif

dan

S =

{
n ∈ N

∣∣∣∣n2010 + 3

n2 + 1
∈ N

}
Tentukan banyaknya himpunan bagian dari S.

3. (A) Pada sistem ujian SNMPTN, terdapat 25 soal yang harus disele-

saikan. Nilai yang didapatkan untuk jawaban benar, jawaban salah dan

tidak menjawab berturut-turut adalah 4, -1 dan 0. Jika kita memu-

tuskan untuk tidak menjawab tepat 8 soal di antaranya, maka untuk

mencapai nilai tidak kurang dari 50, sedikitnya soal yang harus dijawab

dengan benar adalah...

4. (C) Alya memiliki 30 keturunan, terdiri dari anak dan cucu. Alya

tidak memiliki cicit. Alya memiliki 6 orang anak. Beberapa anak Alya

tidak memiliki anak, sedangkan yang lain memiliki 6 anak. Banyaknya

keturunan Alya yang tidak memiliki anak adalah...

5. (G) Diameter dari sebuah tabung diperbesar 25%, jika volume tetap,

maka tinggi tabung diperkecil sebesar...

6. (N) a, b, c, dan d adalah empat bilangan asli yang memenuhi

ab + a + b = 524

bc + b + c = 146

cd + c + d = 104

Jika abcd = 8!, nilai a− d adalah...
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7. (G) Pada segiempat ABCD, titik-titik A = (3, 9), B = (1, 1), C =
(5, 3), dan D = (a, b) terletak pada kuadran pertama. Jika segiempat

yang dibentuk oleh titik-tengah sisi-sisi AB,BC,CD, dan DA berupa

persegi, maka a + b = . . .

8. (A) Dimas 20% lebih tua dari Yusuf, sedangkan Yusuf 40% lebih muda

dari Danur. Jumlah umur mereka adalah 23,2 tahun. Pada ulang

tahun berikutnya, umur Dimas adalah...

9. (C) Sebuah kotak berisi 3 koin merah dan 2 koin putih. Koin-koin

diambil dari dalam kotak hingga semua koin merah telah terambil atau

semua koin putih telah terambil. Peluang koin yang terakhir diambil

merupakan koin putih adalah...

10. (N) Misalkan a dan b adalah angka-angka, tidak keduanya 9 dan tidak

keduanya nol. Jika 0.ab dinyatakan dalam bentuk p
q dengan q > 0 dan

FPB(p, q) = 1, banyaknya nilai yang mungkin untuk q adalah...

11. (A) Perhatikan barisan 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, . . . dimana untuk n > 2, suku
ke-n merupakan angka satuan dari penjumlahan dua suku sebelumnya.

Misalkan Sn menyatakan jumlah n suku pertama dari barisan ini. Nilai

n terkecil sehingga Sn > 10000 adalah...

12. (G) Pada segitiga ABC, sisi AC dan garis sumbu sisi BC bertemu di

D, dimana BD membagi ∠ABC menjadi 2 sama besar. Jika AD = 9
dan DC = 7, maka luas segitiga ABD adalah...

13. (C) Misalkan (a1, a2, . . . , a12) merupakan permutasi dari (1, 2, . . . , 12)
yang memenuhi

a1 > a2 > a3 > a4 > a5 > a6 dan a6 < a7 < a8 < a9 < a10 < a11 < a12

Banyaknya permutasi sedemikian adalah...

14. (C) Untuk membuat sebuah kukis, pertama-tama ditaruh adonan pada

loyang, kemudian ditempelkan sukade merah dan hijau. Urutan pen-

empelan sukade dapat dilakukan dengan bebas, namun hanya bisa

dilakukan jika adonan telah ditaruh. Vani ingin membuat 15 buah

kukis. Banyaknya cara pengurutan penaruhan adonan, sukade merah

dan sukade hijau adalah...

15. (+) Misalkan f (x) = x2 + 6x+ 1, dan R menyatakan himpunan titik-

titik (x, y) pada bidang kartesius yang memenuhi

f (x) + f (y) ≤ 0 dan f (x)− f (y) ≤ 0

, maka luas dari R dibulatkan ke bilangan bulat terdekat adalah...
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Part II

URAIAN

1. Misalkan n ≥ 3 suatu bilangan ganjil dan r suatu bilangan asli. Tun-

jukkan bahwa

r! + (r + 1)! + · · ·+ (r + n− 1)!

n
>

(
r + (r + 1) + · · ·+ (r + n− 1)

n

)
!

2. Pada segitiga ABC, titik O, I dan H berturut-turut menyatakan titik

pusat lingkaran luar, titik pusat lingkaran dalam dan titik tinggi dari

segitiga ABC. Jika segiempat BOIC merupakan segiempat talibusur

pada lingkaran Γ, buktikan bahwa H terletak pada Γ.

3. Sebuah bilangan asli n disebut �bagus� jika memenuhi semua syarat

berikut

(a) n terdiri atas 10 digit

(b) semua digit dari n berbeda

(c) 11111|n

Tentukan banyaknya bilangan �bagus�.

4. Terdapat n ≥ 9 titik pada bidang. Diberikan kondisi dimana jika diam-

bil sebarang 9 titik, maka terdapat dua buah lingkaran dimana setiap

titik dari 9 titik tersebut berada pada salah satu lingkaran. Buktikan

bahwa terdapat dua buah lingkaran dimana setiap titik dari n titik

pada bidang berada pada salah satu lingkaran.
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