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Pilih satu jawaban yang paling benar!
1.    Banyaknya rusuk pada prisma segitiga

adalah...........
a.   3                           c.    9
b.   6                           d.    12

2.    Banyaknya sisi pada limas segi empat
adalah..........
a.    4                          c.   6
b.    5                          d.  8

3.    Bangun ruang berikut yang tidak
mempunyai titik sudut adalah..........
a.    kerucut                c.   tabung
b. bola                     d.   limas

4.    Luas juring lingkaran yang mempunyai
sudut pusat 80 dan panjang jari-jari 14
cm adalah..........
a.   126,89 cm²          c.   136,89 cm²
b.   128,86 cm²          d.   138,86 cm²

5.    Panjang busur lingkaran  yang
mempunyai sudut pusat 120 dan
berdiameter 20 cm  adalah........
a.   19,93 cm              c.   21,93 cm
b.   20,93 cm              d.  22,93 cm

6.    Sebuah tabung terbuka terbuat dari seng
berjari-jari alas 14 cm dan tinggi
tabung 20 cm. Luas seng yang
diperlukan untuk membuat tabung
tersebut adalah.............
a.    1.232 cm²           c.   1.760 cm²
b.    1.496 cm²           d.   2.992 cm²

7.    Sebuah tangki berbentuk tabung
tertutup mempunyai volume 2.156 cm³.
Jika panjang tangki 14 cm, maka luas
permukaan tangki tersebut adalah..........
a.    4.312 cm²           c.   924 cm²
b.    3.696 cm²           d.   776 cm²

8.    Sekelompok siswa diberi tugas
membuat satu model sebuah kerucut
dari karton. Panjang garis pelukisnya
12 cm, jari-jarinya 6 cm dan π = 3,14.
Jika karton yang tersedia 400 cm²,
maka sisa karton yang tidak terpakai
adalah..........
a.   60,88 cm²           c.   339,12 cm²
b.   63,50 cm²           d.   400 cm²

9      Luas permukaan bola yang berdiameter
21 cm adalah..........
a.    264 cm²             c.   1.386 cm²
b.    462 cm²             d.   4.814 cm²

10.  Sebuah kerucut memiliki tinggi 30 cm
dan keliling alasnya 66 cm. Volume
kerucut tersebut adalah...........
a.   13.860 cm³ c.   6.930 cm³
b.   10.395 cm³        d.   3.465 cm³

11.  Sebuah benda padat berbentuk setengah
bola dengan diameter 20 cm.
Luas permukaan benda tersebut dengan
π = 3,14 adalah........
a.   628 cm²               c.   2.512 cm²
b.   942 cm²               d.   3.768 cm²

12.  Sebuah wadah penampungan air
berbentuk tabung tanpa dengan tinggi
100 cm dan jari-jari 28 cm. Luas wadah
tersebut adalah...........
a.   22.528 cm²          c.   13.728 cm²
b.   20.064 cm²          d.   11.264 cm²

13.  Dua buah tabung sebangun dengan
perbandingan jari-jari  2 : 3. Jika
volume tabung yang kecil 128 cm³,
maka volume tabung yang besar
adalah..........
a.  208 cm³                  c.   218 cm³
b.   212 cm³                d.   288 cm³

14.  Air sebanyak 2,4 liter dimasukkan ke
dalam balok yang mempunyai luas alas
150 m² sehinga memenuhi ⅔ bagian
balok. Tinggi air dalam balok
adalah...........
a.   24 cm                   c.   16 cm
b.   18 cm                   d.   12 cm

15.  Diketahui tabung I memiliki jari-jari 12
cm dan tinggi 5 cm. Sedangkan tabung
II memiliki jari-jari sama dengan ⅔
jari-jari tabung I dan tinggi sama
dengan 3 kali tinggi tabung I.
Perbandingan volume tabung I dan
volume tabung II adalah......
a.   9  :  4 c.   3  :  4
b.   4  :  9                d.   3  :  8



16.  Sebuah limas dengan alas berbentuk
persegi  dengan panjang rusuk alas
14 cm dan volume  1.568 cm².
Jumlah    luas  sisi tegaknya
adalah.........
a.   540 cm²            c.  625 cm²
b.   576 cm²            d.  700 cm²

17.  Diketahui bola I dan bola II memiliki
perbandingan jari-jari  r1  :  r2   =
3  :  5. Jika luas kulit bola I =  144π cm²
maka luas kulit bola II adalah........
a.   450π cm²           c.   288π cm²
b.   400π cm²           d.   180π cm²

18.  Andi dan budi akan mengisi masing-
masing  1 bak mandi  berukuran
80 cm x 50 cm x 40 cm dengan
menggunakan ember. Tinggi kedua
ember sama  tetapi  r Andi  :  r Budi  =
2  :  3. Jika Budi memerlukan 100
ember untuk mengisi bak hingga penuh
maka banyak ember air yang
diperlukan Andi adalah...........
a.   225                     c.   196
b.   216                     d.   180

19.  Sebuah tempat mainan berbentuk balok
dibuat dari triplek. Untuk membuatnya
diperlukan triplek 8,64 m².
Jika tinggi tempat mainan tinggi tempat
mainan 2 m dan lebar 0,6 m, maka
panjangnya adalah..........
a.  1,2 m                 c.   1,4 m
b.  1,3 m                 d.   1,5 m

20.  Keliling alas sebuah kerucut  62,8 cm,
tingginya 18 m dan π = 3,14.
Volume kerucut itu adalah..........
a.  1.884 cm³          c.  3.768 cm³
b.  2.826 cm³          d.  5.652 cm³

21.  Luas permukaan bola yang berdiameter
50 cm dan π = 3,14 adalah.......
a.   3.925 cm² c.   15.700 cm²
b.   7.850 cm²         d.   31.400 cm²

22.  Volume  kerucut  2.156 cm³.  Jika tinggi
kerucut 10,5 cm, maka luas seluruh
sisinya adalah..........
a.  1.232 cm²          c.   1.386 cm²
b.  1.320 cm²          d.   1.408 cm²

23.  Alas limas berbentuk persegi dengan
luas 100 cm². jika volume limas
400 cm³, maka luas semua sisi
tegaknya adalah.......
a.  130 cm²            c.  260 cm²
b.  195 cm² d.  390 cm²

24.  Panjang diameter alas tabung 14 cm dan
tinginya 10 cm. Luas permukaan
tabung adalah............cm²
a.   374                   c.   594
b.   440                   d.   748

25.  Alas limas berbentuk persegi panjang
dengan ukuran 16 cm x 10 cm,
sedangkan tinginya 15 cm.
Volume limas tersebut adalah..........
a.  2.400 cm³          c.   250 cm³
b.  800 cm³             d.   160 cm³

26.  Sebuah tabung dengan alas berjari-jari 8
cm dan tinggi 50 cm diisi air  setinggi
15 cm. Kemudian ke dalam tabung
dimasukan sebuah bola besi yang
berjari-jari 6 cm. tinggi air dalam
tabung sekarang  adalah...... ......
a.   15,22 cm             c.   18,33 cm
b.   15,30 cm             d.   19.50 cm

27.  Volume kubus yang panjang diagonal
sisinya 8√2 cm adalah........
a.   33 cm³                   c.   216 cm³
b.   64 cm³                   d.   512 cm³

28.  Seorang pengusaha ingin membuat
tendon air yang berbentuk tabung dari
plat besi. Jika pengusaha itu
merencanakan isi tendon air itu
sebanyak 2.310 dm³ dan jari-jari 7 dm,
maka luas plat besi untuk membuat
selimut tabung tersebut adalah.......
a.   231 dm²                 c.   462 dm²
b.   330 dm²                 d.   660 dm²

29.  luas selimut kerucut 204,1 cm².
Jika jari-jarinya 5 cm dan π = 3,14
maka volume kerucut tersebut
adalah.........
a.   125,6 cm³               c.   177 cm³
b.   136 cm³                  d.   314 cm³

30.  Perhatikan gambar!
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Jika  volume  limas diatas 1.568 cm³,
jumlah luas sisi tegaknya adalah.........
a.   540 cm²                 c.   625 cm²
b.   576 cm²                 d.  700 cm²

Selamat Mengerjakan




