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TRY OUT OSN IPA 2015 
 

PETUNJUK MENGERJAKAN : 

1. Baca do’a sebelum mengerjakan 
2. Jawab di lembar jawaban yang sudah disediakan 
3. Gunakan bolpoint/pensil, tulisan harus jelas dan bisa dibaca 
4. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah dulu 
5. Skor isian singkat maksimal 2, uraian maksimal 5 
6. Waktu mengerjakan 120 menit 
7. Baca do’a jika sudah selesai 

 

 

ISIAN SINGKAT  

 

1. Aldi sedang mempelajari pembiasan cahaya dari udara melewati air. Karena 

tidak menemukan sumber sinar laser, ia mencelupkan pensil kedalam air seperti 

gambar berikut. Sifat cahaya yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah …. 

 

2. A shoes with narrow heel tip is more easy to destroy the floor, compare to the wide one.This 

phenomena explain us about .... 

3. Proses penyerbukan bunga yang terjadi saat serbuk sari bunga lain jatuh ke kepala putik dan masih 

dalam satu kultivar dinamakan ………………………… 

4. Perhatikan gambar berikut ! 
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Sebutkan tiga makhluk hidup yang berkompetisi dalam mendapatkan makanan … 

5. Lichenes adalah organisme yang terdiri dari dua macam tumbuhan rendah yaitu ...................... dan 

........................ Lichenes ini di dalam ekosistem berperan sebagai….................. 

6. Pertumbuhan kecambah kacang hijau memerlukan nutrisi dari cadangan makanan yang berasal dari 

.................................  

7. Tumbuhan bakau dalam rangka menahan hempasan ombak melakukan adaptasi dengan cara 

membentuk akar ............................ 

8. Bunga dari tumbuhan tertentu yang mempunyai empat bagian bunga yaitu: kaliks— korola—benang 

sari—putik disebut dengan bunga ......................... 

9. Volume benda terukur seperti dalam gambar.  

Jika massanya adalah 46 g, Berapakah massa jenisnya ? 

 

 

 

 

10. Dua cermin diatur sehingga membentuk sudut 45°. Jumlah bayangan yang terbentuk jika diantara dua 

cermin diletakkan satu buah benda .... 

11. Seorang anak berjalan lurus 8 meter ke Barat, kemudian belok ke utara sejauh 7 meter, dan belok lagi 

ke timur sejauh 32 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah ... ke arah 

....   

12. Fungsi bagian mata yang ditunjukkan pada angka 3 adalah … 
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13. Sebuah petasan diledakkan oleh seorang anak, sehingga orang yang berada 50 meter dekat petasan 

tadi kaget. Jika cepat rambat bunyi di udara 350 m/s, maka waktu yang dibutuhkan bunyi petasan untuk 

sampai ke orang tadi adalah ... s 

14. Pada penderita sindrom Parkinson, gerakan tubuh menjadi kaku. Hal ini dikarenakan putusnya jaringan 

komunikasi antara .... 

15. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jika jenis kutub L pada magnet yang digosokkan adalah kutub utara maka pada besi kutub P adalah 

kutub …. dan kutub Q adalah kutub …. 

16. An optical instrument uses two convex lenses, in which the objective lens has a shorter focal length 

than the ocular lens, serves as enlarging an object is 

17. Sebuah benda melayang dalam cairan disebabkan oleh ... yang ... dengan cairan tersebut. 

18. Suatu cairan jika diukur menunjukkan suhu 63o C. Tentukan suhu cairan tersebut jika diukur 

menggunakan termometer Farenheit ? 

19. Perhatikan gambar ! 

Hambatan 2 ohm dipasang pada rangkaian bertegangan 6 volt. 

Berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian ? 

20. Perhatikan ciri-ciri umum tumbuhan berikut !   

(1) bentuk akar serabut 

(2) tulang daun melengkung/sejajar 

(3) tidak terdapat kambium 

(4) pertumbuhan akar dan batang membesar 

Yang merupakan ciri dari tumbuhan monokotil adalah .... 

 

21. The diagram shows the human alimaentary canal. Which region A, B, C or D, 

produces the enzyme  

 responsible for the first stage of protein digestion? 
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22. Ketika mengorbit planet dalam tata surya akan berada pada titik terjauh dengan matahari atau disebut 

sebagai titik ….. 

23. Lapisan bumi yang melindungi bumi dari tumbukan benda langit seperti meteor adalah …. 

 

24. Berdasarkan pengamatan terhadap tiga bintang dengan menggunakan teleskop didapat ciri sebagai 

berikut  

Bintang A berwarna kemarahan  

Bintang B berwarna kekuningan  

Bintang C berwarna kebiruan  

Urutkan bintang dari yang terbesar hingga terkecil ! …… 

25. Perhatikan gambar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gelang karet berfungsi sebagai …. 

 
 
 

URAIAN  
 
26. Perhatikan gambar bagian paru-paru berikut ! 

Tentukan nama dan fungsi dari bagian yang ditunjukkan oleh huruf A 

 

 

27. Gambarah menunjukkan sebuah pengungkit untuk mencabut paku. Bila gaya sebesar 5 N dikerjakan 

pada ujung pengungkit, berapa besar gaya F yang menyebabkan paku tercabut? 
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28. Kelelawar adalah hewan nocturnal yang mencari makan pada malam hari. Kemampuan apakah yang 

dimiliki hewan ini untuk mengenal objek dalam kondisi gelap agar tidak menabrak objek tersebut? 

Buatlah ilustrasi untuk menjelaskannya! Bagaimana juga hewan ini mengenal makannya? 

 

29. Seorang siswa menggunakan termometer tidak bernama. 

Dia menggunakan termometer untuk mengukur suhu 

ketika air mendidih, mengukur suhu ketika es mencair dan 

mengukur suhu air sungai. Hasil skala pengukuran suhu 

siswa tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Hitung 

suhu air sungai (dalam Celcius)? 

30. Pada musim hujam tahun ini banyak ditemukan penyakit 

demam berdarah. Jelaskan apa hubungan musim hujan 

dengan meningkatnya penyakit demam berdarah !. Bagaimana pula cara-cara yang dapat kita 

melakukan untuk mencegahnya ? 

 

31. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Dengan mengunakan garis bantu, tentukan letak dan sifat bayangan yang akan terjadi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Proses apakah yang terjadi ? 

Tuliskan proses kimia yang terjadi berdasarkan gambar tersebut ! 
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33. Tentukan jumlah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

34. Mata kita adalah salah satu indra yang berfungsi untuk melihat. Ketika kita melihat seekor kucing 

jelaskan bagaimana proses yang terjadi di dalam mata hingga kita dapat melihat kucing tersebut !. 

Sertai penjelasanmu dengan gambar ! 

 

35. Iklim di dunia saat ini sangat terganggu akibat dari global waming. Jelaskan mengapa global warming 

dapat mempengaruhi iklim di bumi ? bagaimana cara mengatasinya ? 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

CARA MENGIRIM JAWABAN : 

1. Lembar jawaban siswa silahkan discan atau diketik ulang. Kemudian kirim ke email 

osndindiklumajang@yahoo.com paling akhir pukul 15.00 wib. 

2. Pengumuman paling lambat satu hari setelah pelaksanaan 

3. Lebih jauh lihat di  www.osndindiklumajang.wordperss.com atau  fb : osndindiklumajang 

 

UNTUK PEMBINA : 

DAPATKAN JAWABAN SOAL DI ATAS DENGAN CARA : 

1) Jadi member KOMUNITAS OSN DINDIK LUMAJANG dengan mengisi komentar di halaman member di 

www.osndindiklumajang.wordperss.com isi data Anda dengan Nama, Asal Lembaga, Kecamatan, Kab. Propinsi, 

Pembina matematika atau ipa 

2) Add fb : osndindiklumajang 

3) Anda juga harus mengirim naskah soal seperti Pembina yang lain | berbagi tak pernah rugi 

4) Jika sudah melakukan tahap-tahap di atas konfirmasi dengan sms ke no 0823256338650 (lebih mudah dijawab 

anda pakai kartu simpati/as) 
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