
UJI KOMPETENSI KE-3 TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Mata Pelajaran                    :  Matematika
Matri Uji                             :  Bentuk Aljabar

Aritmetika Sosial
Kelas / Semester                 :  VII / Ganjil
Alokasi Waktu :  2 jam pelajaran

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.  Koefisien y dari : 2xy² - 5y² + 3yx – 7x²

adalah…………
a.  2x                           c.   3
b.  3x                           d.   5

2. Pasangan sejenis dari :  3x²y + 2y²x – 5xy
+ 7xy² - 10  adalah……..
a.  3x²y dan 2y²x        c.  2y²x dan 7xy²
b.  3x²y dan 7xy²        d.  5xy dan 10

3.  Kalimat-kalimat berikut ini yang
merupakan pernyataan adalah…..
a.  2x – 5y + 20          c. 3x + 1 < 10
b.  5y + 4 = -6            d. 17 – 8 = 9

4.  Bentuk sederhana dari  :  5xy² - 3x²y³ +
2xy – 3y²x + 4y³x² - 15 adalah…….
a.  2xy² + x²y³ + 2xy – 15
b.  8xy² - 7x²y³ + 2xy – 15
c.  7xy² + x²y³ – 15
d.  4xy² + x²y³ – 15

5.  Hasil penjumlahan dari  2a² + 3a – 5  dan
a² - 2a – 4 adalah………
a.  2a² + a – 1              c.  3a² + a – 1
b.  2a² +a – 9               d.  3a² +a – 9

6.  Bentuk  4(2x – 5y) – 5(x + 3y), jika
disederhanakan menjadi…….
a.  3x – 2y                  c.  3x – 7y
b.  3x – 5y                  d.  3x – 35y

7.  Hasil dari :   [(-2a) x (-3a)]³ : a³  adalah…
a. -216aº                    c.  216a²
b. -216a¹ d.  216a³

8.  Jika  P = 4x² + 3x  dan  Q = 5x - x² ,
maka hasil dari  P – 2Q = ………
a.  6x² - 7x                 c.  3x² - 7x
b.  4x² - 7x                 d.  2x² - 7x

9.  Hasil penjabaran dari  ab²(a²b – ab + bc)
adalah…….
a.  a²b² - a²b³ + ab³c
b.  a³b² + a²b³ - ab³c
c.  a³b³ - a²b³ + ab³c
d.  a³b³ + a²b³ - ab³c

10. Hasil kali faktor prima dari 12x²y³z
adalah……
a.  2².3.x².y³.z           c.  2.3.x².y³.z
b.  2².3.x.y.z d.  2.3.x.y.z

11. Faktor prima dari  18a³b²c  adalah……
a.  2,3,a,b dan c       c.  2,3,a³,b² dan c
b.  2,3²,a,b dan c      d.  2,3², a³,b² dan c

12. KPK dan FPB dari  18ab² dan 30abc
adalah……..
a.  6ab²c dan 90ab    c.  90ab dan 6ab²c
b.  6abc dan  90ab²   d.  90ab²c dan 6ab

13. Harga 18 baju Rp.540.000,00. Harga 2½
lusin baju tersebut adalah………
a.  Rp.1.000.000,00
b.  Rp.900.000,00
c.  Rp.800.000,00
d.  Rp.750.000,00

14. Jika harga penjualan sebuah dagangan
adalah  Rp.235.000,00 dan telah
memperoleh keuntungan Rp.42.500,00,
maka harga pembeliannya adalah…….
a.  Rp.219.500,00      c.  Rp.195.200,00
b.  Rp.192.500,00       d.  Rp.129.500,00

15. Seorang pedagang buah membeli 25 kg
jeruk dengan harga Rp.2.500,00 tiap kg.
Dari hasil penjualan seluruhnya
pedagang mengalami kerugian sebesar
Rp.3.750,00. Harga penjualan
seluruhnya adalah……
a.  Rp.57.850,00        c.  Rp.55.850,00
b.  Rp.58.750,00        d.  Rp.50.750,00

16. Seorang pedagang membeli 80 kg beras
dengan harga Rp.92.000,00. Kemudian
beras itu seluruhnya dijual dengan harga
Rp.635,00 setiap ½  kg. Prosentase
keuntungannya adalah………
a.  14,4 %                  c.  10,4 %
b.  12,2 %                  d.  9,4 %

17. Kerugian yang dialami seorang
pedagang adalah 12 % . Jika harga
pembelian Rp.75.000,00 maka besarnya
kerugian adalah ………
a.  Rp.7.000,00          c.  Rp.9.000,00
b.  Rp.8.000,00          d.  Rp.10.000,00

18. Anton membeli sebuah buku seharga
Rp.26.000,00 pada Toko yang sedang
memberikan diskon 12½ % . Ia
membayar dengan selembar uang
Rp.50.000,00 maka uang kembalian
yang diterima Anton adalah……



a.  Rp.22.750,00        c.  Rp.27.250,00
b.  Rp.25.750,00        d.  Rp.28.250,00

19. Seorang pedagang telur membeli satu
peti telur dengan harga Rp.80.000,00
dan tara sebesar 2½ % . Telur-telur itu
kemudian dijual dengan harga
Rp.1.800,00 per kg. besarnya untung
yang diperoleh pedagangan itu
adalah……
( 1 peti = 60 kg )
a.  Rp.25.300,00         c.  Rp.45.300,00
b.  Rp.30.000,00         d.  Rp.65.000,00

20. Jika berat Bruto = 2.000 kg dan berat
Netto = 1.750 kg , maka berat Tara
adalah….
a.  10,5 %                 c.  14,5 %
b.  12,5 %                 d.  15,5 %

21. Sebuah Bank memberikan bunga
tabungan sebesar 15 % pertahun. Ibu
menabung di Bank tersebut sebesar
Rp.500.000,00 selama 10 bulan.
Besar bunga yang diperoleh ibu
adalah….
a.  Rp.65.500,00      c.  Rp.61.500,00
b. Rp.62.500,00      d.  Rp.60.500,00

22. Pak Ali menabung sebesar
Rp.150.000,00. Setelah satu tahun uang
Pak Ali menjadi Rp.200.000,00.
Prosentase bunga yang diterima Pak Ali
adalah….
a.  33,3 %                c.  53,3 %
b.  43,3 %                d.  63,3 %

23. Ibu membeli 40 kg gula pasir yang akan
dikemas dalam plastik. Setiap kemasan
plastik berisi ¼ kg gula. Berapa banyak
kemasan plastik yang akan dibuat?
a.  10      b.  16      c. 140      d.  160

24. Pak Achmad menjual sepedanya dengan
harga Rp.761.600,00 dan mendapatkan
untung 12 %. Berapakah harga
pembelian  sepeda tersebut?
a. Rp.720.000,00      c. Rp.640.000,00
b. Rp.680.000,00      d. Rp.550.000,00

25. Pak Syaifudin menabung di sebuah Bank
sebesar Rp.6.000.000,00 dengan bunga
tunggal 15 % setahun. Jumlah uang Pak
Syaifudin seluruhnya setelah 5 bulan
adalah…………
a. Rp.6.900.000,00 c. Rp.6.090.000,00
b. Rp.6.375.000,00        d. Rp.6.037.500,00

*****************




