
UJI KOMPETENSI KE-2 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007-2008

Mata Pelajaran        : Matematika
Materi Uji               :  Sudut dan Garis
Kelas                       : VII
Alokasi Waktu        : 2 Jam Pelajaran

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.  Hasil dari  55º 57′ 35″  +  15º 35′  45″   = ..…

a.  70º 33′ 20″ c.  72º 33′ 20″
b.  71º 33′ 20″ d.  73º 33′ 20″

2.  Hasil dari  56º 12′ 36″ - 40º 55′ 48″  = ……
a.  11º 8′ 6″ c.  16º 16′ 36″
b.  15º 16′ 48″ d.  16º 66′ 48″

3.  Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua
jarum jam pada pukul 20.00 adalah….
a.  60º c.  120º
b.  90º d.  150º

4.  Besar sudut yang dijalani jarum panjang
sebuah jam yang bergerak dari 14.09 sampai
pukul 14.16 adalah…..
a.  42º                            c. 52º
b.  49º                            d.  64º

5.  Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua
jarum jam pada pukul 21.59 adalah…..
a.  44,5º                         c.  54,5º
b.  45,5º                         d.  55,5º

6.  Sebuah jarum panjang berputar sebanyak 4¾
putaran, maka banyaknya sudut siku-siku
yang dilewati jarum tersebut sebanyak……
a.  15                            c.  23
b.  19                            d. 27

7. ⅔ sudut satu putaran penuh termasuk jenis
sudut…….
a.  lancip                     c.  lurus
b.  tumpul                   d.  refleks

8.  Sudut refleks dari  125º   adalah……..
a.   35º                         c.  235º
b.  55º                          d.  255º

9.  Komplemen / penyiku  dari   sudut  37º
adalah……….
a.  43º                          c.  134º
b.  53º                         d.  143º

10. Jika sudut A dan sudut B saling berpelurus
dan besar < B = 75º, maka besar < A = ….
a.  15º                          c.  105º
b.  60º                          d.  195º

11. Dengan memperhatikan gambar, maka
banyaknya sudut yang dapat terbentuk
adalah….

a. 2
b.  3
c.  4
d.  5

12. Seseorang mula-mula berjalan ke arah utara.
Kemudian berbelok ke kanan menuju arah
tenggara. Orang  tersebut berputar sejauh…
a.  45º                            c.  135º
b.  90º                            d.  180º

13.  Bentuk 5,12º kedalam derajat, menit dan
detik adalah………
a.  5º  7′  12 ″               c.  6º  7′  12″
b.  5º  12′  7″                d.  6º  12′  7″

14.  Jika garis m sejajar dengan garis n dan garis
n memotong tegak lurus garis k, maka
kemungkinan-kemungkinan berikut ini
benar adalah………
a. garis m sejajar k
c. garis m tegak lurus k
b. garis m memotong k
d. garis m tegak lurus n

15.  Diketahui :
( i ).  sejajar              ( iii ). Berimpit
( ii ). Bersilangan     ( iv ). Berpotongan

Dari pernyataan tersebut yang tepat untuk
kedudukan dua garis vertikal adalah……
a.  ( i )  dan  ( ii )      c. ( i )  dan  ( iii )
b.  ( ii ) dan ( iii )     d. ( iii ) dan ( iv )

16.  Perhatikan gambar !
H G

E F
D

C

A B
Pada gambar diatas, pasangan garis yang
berpotongan adalah…….
a.  AG dan HC          c.  AG dan BH
b.  BH dan EF           d.  AB dan DC

17.  Pada gambar  no. 16, pasangan garis yang
bersilangan adalah ……….
a.  AG dan CH            c.  AG dan BH
b.  BH dan CH            d.  CD dan CH

18.  Jika <A berpelurus dengan <B. Dan besar
<A = ⅓B, maka besar <A = ……….
a.  60º                          c.  40º
b.  45º                          d. 30º

19.  Perbandingan  <A : <B = 3x : 2x. Jika <A
berpelurus dengan <B, maka besar <B = ….
a.  36º                          c.  72º
b.  54º                          d.  108º



20.                                      C

3xº        (2x – 10) º
A B

D
Dengan memperhatikan gambar, maka besar
<BDC = ………
a.  34º                         c.  78º
b.  38º                        d.  86º

21.
A              B     (2x – 40) º      C

D     E                                   F
3xº

Dengan memperhatikan gambar, maka besar
<ABE = ……..
a.  24º c.  44º
b.  36º                        d.  48º

22.  Pernyataan berikut ini yang benar adalah…..
a. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan

adalah 180º.
b. Sudut-sudut bertolak belakang tidak sama

besar.
c. Sudut-sudut luar berseberangan sama

besar.
d. Jumlah sudut-sudut dalam sepihak 360º.

23.
50º

yº

115º

Nilai y pada gambar diatas adalah…….
a.  65º                        c.  105º
b.  95º d.  115º

24.  A             B C
80º 2yº

4zº 40º     7xº
D   E F          G

Dengan memperhatikan gambar diatas,
maka nilai  xº + yº + zº  adalah …….
a.  40º                     c.  60º
b.  50º                     d.  70º

25. G
E

F
D

A C
B

Jika  <FEG = 35º ,  <BDE  =  72º , maka
besar  <ABD = ……..
a.  35º                     c.  137º
b.  37º                     d.  143º

SELAMAT MENGERJAKAN
( 25 / 03 / 2008 / Mw )



UJI KOMPETENSI KE-2 TAHUN PELAJARAN 2007-2008

Mata Pelajaran         :  Matematika
Materi  Uji                :  Sudut dan garis
Kelas / Semester      :  VII / Genap
Alokasi Waktu         :  2 Jam Pelajaran

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.   Hasil dari  45º 37′ 55″  +  70º 90′ 75″

adalah ………
a. 116º 8′ 10″                c. 117º 8′ 10″
b. 116º 9′ 10″                d. 117º 9′ 10″

2.                                 1
3

4                               2

Untuk membagi sudut tersebut diatas
menjadi dua sama besar, maka urutan
langkah melukis adalah……..
a. 1, 2, 3, 4                   c. 3, 1, 2, 4
b. 4, 1, 2, 3                   d. 4, 3, 1, 2

3.   Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua
jarum pada pukul 05.00 adalah…….
a.  sudut lancip           c. sudut siku-siku
b.  sudut tumpul         d. sudut lurus

4.   Besar sudut yang dijalani jarum panjang
sebuah jam yang bergerak dari pukul 13.06
sampai dengan pukul 13.25 adalah…….
a.  90º                         c.  115º
b.  114º                      d.  120º

5.   Sudut terkecil antara barat laut dan barat
daya adalah……..
a.  45º                          c.  135º
b.  90º d.  180º

6.  Perhatikan gambar!
Dari gambar

1      2                   tersebut, maka
pasangan sudut

3 4                       sepihak dalam
adalah…….

5     6                            a.  1 dan 2
7      8                              b.  3 dan 6

c.  1 dan 7 d.  4 dan 6

7.    S            R                   Pada gambar
disamping, maka

xº                                besar sudut PQR =…
2xº                         a.  22,5º c.  45º

b.  30º          d.  60º
Q                        P

8.                                     D
E

3xº
30º 2xº

A                    B                     C

Pada gambar diatas besar sudut ABD = …..
a.  60º                       c.  120º
b.  90º                       d.  150º

9.              A D

110º
E                 F

A                 C

Pada gambar diatas, besar <CFE = …….
a.  55º                       c.  90º
b.  70º                       d.  110º

10. D

A            B   (4x – 4) º      C

Q    (2x + 7) º
P                                        R

S
Pada gambar diatas besar <CBD = …….
a.  29,5º c.  66º
b.  59º                        d.  114º

11.          D

A       B             C

80º
E                    F

Pada gambar diatas besar <ABD = ……
a.  40º                         c.  100º
b.  80º                        d.  160º

12.      E
F         Jika  <ABF

Siku-siku, maka
Besar <DAC

A                                          adalah……
40º                B           a. 40º

b. 50º
c. 60º

D                                        d. 70º
C

13.
48º

gº

72º



Pada gambar diatas  besar <g =……..
a.  100º                      c.  135º
b.  120º                      d.  160º

14.          D                                       E
132º

C

28º
A                                                B

Dari gambar diatas, maka besar <BCD = ….
a.  28º                         c.  76º
b.  48º d.  86º

15.Besar suatu sudut adalah ⅔ kali penyikunya.
Besar sudut itu adalah………..
a.  30º                            c.  54º
b.  36º                            d.  60º

16. Diketahui:
( i )   Dua garis yang horisontal dapat saling

tegak lurus.
( ii )  Dua garis yang vertikal dapat saling

tegak lurus.
( iii ) Garis horisontal dan garis vertikal

dapat saling tegak lurus.
( iv ) Dua garis yang saling tegak lurus,

maka pasti yang satu horisontal dan
yang lain vertikal.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, yang
benar adalah……
a.  ( i )  dan  ( ii )       c.  ( ii )  dan  ( iii )
b.  ( i )  dan  ( iii )      d.  ( ii )  dan  ( iv )

17. Garis p sejajar garis q, dan garis k tegak
lurus garis l. Jika garis k sejajar garis p,
maka pernyataan berikut yang benar
adalah……
a. garis p tegak lurus l       c. garis q sejajar l
b. garis q tegakmlurus k   d. garis p sejajar l

18. Sebuah sudut dengan pelurusnya mempunyai
perbandingan  4x  :  5x. Besar sudut tersebut
adalah………
a.  20º                          c.  80º
b.  40º d.  100º

19. Sudut 3xº dan sudut (2x + 40) º adalah dua
sudut luar berseberangan. Besar sudut
tersebut adalah……..
a.  24º                          c.  56º
b.  40º                          d.  120º

20. .
50º

yº

115º

Nilai y pada gambar diatas adalah…….
a.  65º                        c.  105º
b.  95º                       d.  115º

( 17 / 03 / 2008 / Mw / 103 )


