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Thanks For Kaskuser (Laufey, celeters, washtafel, xlancelot, allexxander, -Tb-, khas, wijanarsky,
gokous, Ceight, ray mayer, mcrigelm, old-toy, j44k1)

Wartegg test

Matematika
1. diketahui sebuah limas dengan alas persegi, tinggi limas selalu 2 kali panjang sisi alasnya, bila
panjang sisi alasnya ditambah 15%, volume yang bertambah sebesar berapa % ?
2. 198 – 1 habis dibagi oleh?
3. peluang terambilnya kelereng merah dalam kantong 3/8 , berapa total semua kelereng ?(soal
kurang lengkap)
4. Jika 70,6 = 3,21409585, tentukan nilai dari

,

=

5. jika 0 < a < b < c < d , manakah diantara berikut yg memiliki nilai paling besar?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6. dari suatu perkumpulan rata-rata tinggi siswa 155 dan ternyata ada 2 orang yang tidak terdata,
saat kedua orang tersebut didata ternyata rata-rata tinggi tetep 155,berapakah tinggi 2 orang itu?
7. 3,5,6,7,8,9 adalah 6 angka yang ada di dalam 9 angka-angka yang disusun dari 6 angka
tersebut.berapakah median minimalnya.
8. 15 berapa persen dari 0.75?
9. Jika f(x) = ax5 – bx3 + x +9 dan f(7) = 11, tentukan nilai f(-7) ?
10.jika peluang terambil bola merah adalah 1/4 dalam 1 keranjang yang diambil 1 bola, maka
kemungkingan bola dalam keranjang adalah
a. 4 bola merah, 2 bola kuning
b. 3 bola merah, 1 bola kuning
c. 4 bola merah, 4 bola kuning, 8 bola biru
d. 3 bola merah, 4 bola kuning, 7 bola biru
e. 2 bola merah, 8bola Kuning, 6bola biru

Biologi
1. angiospermae berbeda dengan tumbuhan lain nya karena di angiospermae terdapat .....
ans: endosperma
2. pada tumbuhan mangga mikrospora terdapat pada .....
ans : benang sari
3. fase pembelahan pada saat membran mulai menghilang
ans: profase
4. fase pada embrio (soal tidak lengkap)
5. tentang mikro spora (soal tidak lengkap)

Fisika
1. Jika percepatan suatu benda dinyatakan tetap, pada saat t=5 detik diperoleh v=10 m/s , pada
saat t=10s diperoleh v=5m/s
pada saat t=1 s tentukan kecepatannya ?
2. ada sebuah tabung, diisi air 1 liter, tekanan pada dasarnya adalah P, lalu air tsb di ganti dengan
setengah liter cairan A, ternyata tekanan pada dasarnya P juga, berada perbandingan massa air
terhadap massa cairan A?
3. diketahui massa benda 2 MeV / C^2. jika benda itu bergerak dengan kecepatan 0,6 C, berapa
massanya?
4. gelombang transversal bergerak dengan kecepatan 12m/s di lintasan AB (panjang AB=18).
frekuensi 4 hz amplitudonya 5cm. berapa banyak gelombang yang dibuat sepanjang lintasan AB?
5. Diketahui suatu benda dengan energi kinetik per satuan massa adalah 3 kJ/gr
dan massanya adalah 2 gr
tentukan kecepatan benda tersebut?
a. √6
b. √3
c. –
d. 10√30
e. 20√15

6.

A

B

Rangkaian resistor seperti pada gambar diatas dengan masing-masing resistor 4 Ohm,
tentukan hambatan total dari rangkaian diatas?

Kimia
1. larutan Fe2(SO4)3 di buat dengan mencampurkan 2.81 gr
Fe2(SO4)3.9H2O ke dalam air , Mr Fe2(SO4)3 = 400, berapa konsentrasi Fe3+ dalam larutan ??
2. manakah dari naskah yang termasuk senyawa metabolit:
Aldehid, Amina, Amida, Trigliserida, eter
3.

= -kN ; sementara t= -D log ( ). Maka hubungan antara k dan D adalah ??
a. Berbanding terbalik
b. berbanding lurus
c. berbanding terbalik kuadrat
d. berbanding lurus kuadrat
e. tidak berhubungan.

4. Al(NO3)3 500 ml 0,3 M menghasilkan NO3 berapa M?(soal kurang lengkap)
5. KmnO4 + H2C2O4 --- MnSO4 + CO2. berapakah mol kah elektron yang terlibat dalam reaksi ini???
6. tentukan kolid terdispersi dan pendispersi dari susu?
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