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Petuniuk

l. Isilah identitas Anda di tempat yang disediakan pada lembar jawaban.

2. Tulislah nomor peserta Anda pada setiap lembar jawaban.

3. Soal OSN ini tsrdiri dari 10 soal bagian A (isian singkat) dan 5 soal bagian B
(uraian).

4. Untuk soal isian singkal tuliskan jawaban akhirnya saja pada Lembar Jawaban
yang telah disediakan (tidak perlu prosesnya). Jawaban benar untuk setiap soal
isian singkat diberi skor I (satu), sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab
drberi skor nol"

5. Untuk soal uraian, tuliskanjawaban soal dengan prososnya secara lengkap pada
Lembar Jawaban yang telah disediakan. Jika tempat jawaban yang disediakan
tidak mencukupi, dapat digunakan halaman dibaliknya. Kejelasan dan
kelengkapan jawaban sangat menentukan skor yang diperoleh. Skor maksimum
untuk setiap soal uraian adalah 5 (lima).

6. Waktu untuk menjawab ssmua soal ini adalah 2,5 jam (150 menit).
7. Aturan peringkat:

a" berdasarkan skorakhirtertinggi;
b. jika terdapat peserta dengan skor akhir yang sama, maka peringkat

ditentukan berdasarkan skor pada bagian B;
c. jika berdasarkan porn (b) masih diporoleh hasil yang sama, maka poringkat

ditentukan berdasarkan kelas terendah dari siswa.
d. jika berdasarkan poin (c) masih diperoleh hasil yang sarna"maka peringkat

ditentukan berdasarkan skor pada bagian B dengan memperhatikan tingkat
kesukaran soal;

e. jika berdasarkan poin (d) masih diperoleh hasil yang sama, maka peringkat
siswa ditentukan berdasarkan usia termuda.
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l. Diketahui r dany adalah bilangan bulat positif, Salah satu solusi dari

20x+ l4y=2910 adalah (x,y) = (100,1). Satu solusi yang lain adalah ..

2. Jika x dan y merupakan bilangan real yang memenuhi x2 + y2 = 1, malo

nilai terbesar perkalian r dan y adalah ... .

3. Sebuah lingkaran berada dalam seperempat

lingkaran besar, sep€rti pada gambar di srimping.

Jikajari-jari lingkaran besar = 8 satuan, maka luas

daerah yang diarsir adalah . ...

4. Jumlatr 1007 buatr bilangan bulat positif berbeda adalah 1023076. Tidak ada

satupm dari bilangan-bilangan tersebut yang lebih besar dari 2014. Minimal

banyaknya bilangan garrjil pada deret bilangan tersebut adalah ... .

5. Terdapat bilangan ribuan dengan jumlah angka-angkanya 8. Contoh bilangan

ini adalah 1232. Bilangan yang memenuhi sifat ini ada sebanyak ... .

6. Misalkan ABCD adalah suatu daerah trapesium sedemikian sehingga

perpanjangan sisi lD dan perpanjangan sisi 8C berpotongan di titik E.

Diketahui panjanglB =18, CD = 30, dan tinggi trapesium tcrsebut adalah 8.

Jika F dan G masing-masing adalah titik tengah AD dan BC, maka luas

segitiga EFG adalah ... .

7. Diberil@n dua persamaan berikul

2 *'6 -2dan 4 
- 9 =-lx+y x-y x+y x-y

Nihi I yang memenuhi kedua persamaan,tersebut adalah ..
v

8. Jika a dan D bilangan bulat gar{il serta a > D maka banyak bilangan bulat di

antBra ?adan6 adalatr ... .

BAGIAI\I A: SOAL ISIAN SINGI(AT
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9. Fungsi g dari himpunan x ke himpunan r dikatakan satu-satu, jika untuk

semua xpxzGX dengan g(xt) = g(x2) berlaku rl = x2. Jika )( = 19,6,3,2,11

dan I = {1,2,3,4,5,6}, maka fungsi berbeda dari X ke I yang merupalon

fungsi satu-satrlr dan setiap bilangan anggota x tidak dikaitkan dengan

faktornya di lada sebanyak...

10. Indah dan Nian bermain lempar dadu secara bergantian dimulai dengan

lemparan pertama giliran Indah. Seseorang akan memenangkan permainan

jika ia mendapatkan mata dadu I tetapi lawannya tidak mendapatkan mata

dadu 2 atau 3 pada lemparan sebelumnya. Peluang Indah pada giliran yang

ketiga melempar (lemparan kelima) akan menang adalah ... .

BACIAN B: SOAL URAI^AN

I Tentukan semua bilangan real r yang memenuhi pertaksamaan{fr, > 2.

2. Dikeahui jumlah n buah bilangan bulat positif'garuil berurunan adalah 5929.

Tentukan n terkecil yang mungkin.

3. Diberikan kerangka limas ISCD dengan alasnya adalah daerah segitiga siku-

sikulEC. Diketahui sisi siku-sikunya adalahAB danAC dengan panjang

dan panjang BD = 6a.Jilo pada rusuk CD terdapat titik p sehingga sebuah

bola dengan DP sebagai diameternya menyinggung bidand alas ABC, hitung

jari-jari bola tersebut.
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sebuah kode rahasia terdiri dari dua huruf dan saru bilangan antara 100 dan

600. Aturan yang harus dipenuhiadalah sebagai Uciitur

(i) Semua angka dan htrrufharus mling berbeda,

(ii) Jilca tiga angka membentuk bilangan genap maka kedua huruf yang

dipilih adalah vokal,

(iii) Jika tiga angka membcntuk bilangan ganjil maka kcdua huruf yang

dipilih adalatr konsonan.

Tenukan banyak kode rahasia yang mungkin dibuat.

Untukr bilangan real, dirumuskan suatu fungsi

f(x)=#
maka hitunglatr hasil penjumlahan berikut.

r(#)*r(#)+ +rF(#li)
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