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SOAL KONTES INDIVIDU 

THAILAND 1
ST

 ELEMENTARY MATHEMATICS INTERNATIONAL 

CONTEST-TEMIC 
Thailand, 5 – 11 September 2003 

 

1. M menjual apel dan menerima sejumlah uang.  Jika M menjual 10 buah  lebih banyak apel 
menerima jumlah uang yang sama,  harga setiap apel adalah 2 bath lebih murah dari harga 
aslinya.  Jika M menjual 10 buah lebih sedikit apel untuk jumlah uang yang sama, harga setiap 
apel 4 bath lebih mahal dari pada harga asli. (Bath mata uang Thailand). 
(a) Berapa banyak apel yang dijual M?   
(b) Berapa harga sebenarnya setiap apel?     

  

2. Tas A berisi manik dua kali lebih banyak dari manik-manik yang ada dalam tas B.  12% manik-
manik dari tas A dipindahkan ke tas C.  20% manik-manik dari tas B dipindahkan ke tas C.  
Sekarang tas C berisi 528 manik-manik, yang berarti 20% lebih banyak dari isinya semula.  Berapa 
banyak manik-manik yang ada di tas A semula? 

 

3. Jarak kota P dan Q adalah 625 km.  Pada pukul 05.30 pagi, M berangkat dari P menuju Q dengan 
kecepatan 100 km/jam.  Lima belas menit kemudian, N berangkat dari Q menuju P dengan 
kecepatan 80 km/jam.  Pada pukul berapa M dan N ketemu? 

4. Perangko Alan 80% lebih banyak dari perangko Billy.  Perangko Billy 
5

3
dari perangko Charlie.  

Jika Billy memberikan 150 perangko ke Charlie, maka perangko Charlie 3 kali lebih banyak dari 
pada perangko Billy sekarang (yang tersisa).  Berapa jumlah seluruh perangko mereka? 
 

5. Sebuah perahu berada di 50 km adri pelabuhan.  Perahu tersebut bocor sehingga air masuk ke 
dalam perahu sebanyak 2 ton per 5 menit.  Jika dalam perahu tersebut kemasukan 90 ton air, 
maka perahu akan tenggelam.  Jika sebuah pompa air memompa keluar 12 ton air per jam, 
berapa km/jam kecepatan minimum perahu tersebut untuk mencapai pelabuhan agar tidak 
tenggelam? 

6. X adalah bilangan 2-angka yang nilainya 
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dari jumlah angka-angkanya.  Jika 36 ditambahkan ke 

X, maka hasilnya adalah suatu bilangan dengan angka yang sama tapi urutan terbalik.  Carilah X.  
 

7. Perhatikan persegi panjang ABCD di bawah.  BF = FC dan DE = 6 EC.  Berapa rasio (perbandingan) 
antara daerah yang tidak diarsir dan yang diarsir? 

 

 

      

 

8. Carilah semua bilangan 2-angka sedemikian rupa sehingga jika bilangan tersebut dibagi dengan 
jumlah angka-angkanya hasilnya adalah 4 dan sisanya 3. 
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9. Hitunglah hasil dari  12 – 22 + 32 – 42 + . . . + 20012 – 20022 + 20032. 

 

 10.  Pada gambar di atas, 
BD

EB
= 
2

1
dan luas bangun yang diarsir 

adalah 42 cm2.  Hitunglah luas ABC. 

 

                         

                   

    

11. A, B dan C bekerja bersama dan menerima gaji seluruhnya 52.400 bath (mata uang Thailand). A 
menerima 125% dari gaji B, yang juga merupakan 90% dari gaji C. 
a. Siapakah yang gajinya lebih besar, B atau C? 
b. Berapa selisih gaji B dan C?   

          

12. Sebuah kotak berisi 20 kelereng merah, 30 kelereng putih, dan beberapa kelereng biru.  Jika 

kamu ambil 1 kelereng dari kotak tersebut, nilai kemungkinan terambil kelereng biru adalah 
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.  

Berapa banyak kelereng biru dalam kotak tersebut? 
 

13. Jika 31513 dan 34369 masing-masing dibagi dengan suatu bilangan 3-angka, sisanya adalah 
suatu bilangan yang sama.  Carilah bilangan sisa pembagian tersebut. 

 

14. Masukkan semua bilangan berikut ke dalam lingkaran A, B, C sedemikian rupa sehingga semua 
bilangan dalam A dapat dibagi 5, semua bilangan dalam B dapat dibagi 2, dan semua bilangan 
dalam C dapat dibagi 3. 

 

     1749, 3250, 7893, 2025, 1348, 2001, 112, 102, 48, 2030, 930,     207, 750, 1605. 

 

 

                                                         

 

 

                                           

15. Masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam kotak                                             
sehingga memperoleh hasil perkalian yang tersbesar.  (Setiap angka hanya boleh dipakai sekali). 
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