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SOAL OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 2005

BIDANG MATEMATIKA SMP

SOAL HARI PERTAMA

1. A adalah suatu himpunan bilangan. Himpunan A memiliki sifat tertutup terhadap pengurangan,

artinya hasil pengurangan dua bilangan di A akan menghasilkan bilangan di A juga. Jika

diketahui dua anggota dari A adlah 4 dan 9, tunjukkan bahwa :

a. 0∈A

b. 13 ∈  A

c. 74∈A

d. Selanjutnya daftarlah semua anggota himpunan A

2. (2, 0, 4, 1) adalah salah satu selesaian / jawab dari x1 + x2 + x3 + x4 = 7. Jika semesta pembicaraan

pada persamaan ini adalah himpunan semua bilangan bulat tidak negatif, tentukan banyak

selesaian / jawab yang mungkin dari x1 + x2 + x3 + x4 = 7.

3. Adi adalah karyawan pada salah satu perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data. Suatu

ketika Adi diminta pimpinan perusahaan untuk menyiapkan data tentang kenaikan produksi

selama lima periode. Setelah dicari Adi hanya menemukan empat data kenaikan, yaitu 4%, 9%,

7%, dan 5%. Satu data lagi, yaitu data ke-5, tidak ditemukan. Selidiki data kenaikan produksi

yang ke-5, bila Adi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari lima data tersebut adalah

sama.

4. Tentukan semua pasangan bilangan bulat (x,y) yang memenuhi sistem persamaan berikut.
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5. Diketahui  gambar   berikut.   ABCD  adalah persegi,  dan  E adalah  titik sembarang di luar

persegi ABCD. Selidiki apakah berlaku hubungan AE2 +CE2 + BF2 + DE2 pada gambar di samping!
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SOAL HARI KEDUA

6. Diantara bilangan 1/5 dan ¼ terdapat tak hingga  banyak  bilangan  pecah.  Tcntukan

999  bilangan  pecah  di  antara 1/5 dan ¼  sehingga selisih antara bilangan pecah berikutnya

dengan bilangan pecah sebelumnya konstan. (Maksudnya: Jika x1 , x2 , x3 , x4, ………, x999 adalah

bilangan pecah yang dimaksudkan, maka:

x2 - x1 = x3 - x2 = ……….. = xn – xn-1 = …….= x999 – x998

7. Pola pada gambar gambar di bawah adalah: "Gambar berikutnya diperoleh dengan menambahkan

gambar segitiga sama sisi berwarna hitam yang nkuran sisitiya setengah dari sisi masing-masing

segitiga warna putih yang tersisa pada gambar sebelumnya." Jika pola tersebut berkelanjutan

(kontinu) sampai tak hingga.

Jika diketahui bahwa luas segitiga pada Gb 1 adalah 1 satuan luas, tentukan luas keseluruhan

daerah yang dibentuk oleh segitiga-segitiga hitam pada Gb 5

Andaikata Anda diminta untuk menemukan luas keseluruhan daerah yang dibentuk oleh

segitiga-segitiga hitam pada Gb ke-20, rumus yang bagaimanakah yang bisa anda gunakan?

8. Untuk setiap pasangan bilangan asli a dan b, kita definisikan a*b = ab + a - b . Bilangan asli x

dikatakan penyusun bilangan asli n jika terdapat bilangan asli y yang memenuhi x*y = n. Sebagai

contoh, 2 adaiah penyusun 6 karena terdapat bilangan asli 4 sehingga 2 * 4 = 2.4 +2 - 4 =8 +2 – 4 = 6.

Tentukan semua penyusun 2005.

9. Tiga orang hendak makan di suatu rumah makan. Untuk menemukan siapakah yang membayar

mereka membuat suatu permainan. Masing-masing mengetos satu koin secara bersama-sama.

Jika hasilnya muka semua atau belakang semua, maka mereka mengetos lagi. Jika tidak demikian,

maka   "orang  ganjil"   (yaitu   orang  yang koinnya  muncul  berbeda  dari  dua  orang lainnya)

yang membayar. Tentukan banyak-nya  semua  hasil yang  mungkin jika  permainan berakhir

pada pengetosan:

a. Pertama.

b. Kedua.

c. Ketiga.

d. Kesepuluh

10. Diketahui  bentuk   x2  + 3y2 = n ,   dengan x dan y adalah bilangan-bilangan bulat.

Jika   n<20,   bilangan   berapa   sajakah   n tersebut,   dan   diperoleh   dari  pasangan (x,y) apa

saja?

Tunjukkan bahwa tidak mungkin menghasilkan x2 + 3y2 = 8.
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