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SOAL KONTES TIM 

THAILAND 1ST ELEMENTARY MATHEMATICS INTERNATIONAL 

CONTEST-TEMIC 
Thailand, 5 – 11 September 2003 

 

1. Pada persegi panjang ABCD, titik M, N, P dan Q terletak pada AB, BC, CD dan DA.  Rasio panjang 
masing-masing adalah sebagai berikut: 
AM : MB  =  3 : 5 

BN  :  NC =  1 : 3 

CP  :  PD =  4 : 5 

DQ  : QA =  1 : 8 

 Berapa rasio (perbandingan) luas MBNPDQ terhadap luas ABCD?  

 

2. Peter memiliki 144 buku dan disumbangkan ke 4 sekolah.  Ketika Peter mengecek buku yang 
disum-bangkan ke setiap sekolah, dia melihat bahwa selisih banyaknya buku yang diterima oleh 
sekolah A dan sekolah B adalah 4, selisih banyaknya buku yang diterima oleh sekolah B dan 
sekolah C adalah 3 dan selisih banyaknya buku yang diterima oleh sekolah C dan sekolah D 
adalah 2.  Sekolah A menerima paling banyak tetapi kurang dari 40 buku. 
(a)   Ada berapa cara Peter dapat menyumbangkan buku-bukunya ke sekolah B dan ke 

sekolah D?  
(b) Berapa banyak buku yang diterima masing-masing oleh sekolah B dan sekolah D?  

  

3. Luas persegi panjang ABCD adalah 6174 cm2.  Titik E dan F adalah titik tengah dari AB dan CD, 
sedangkan G dan H adalah titik pada BC dan AD sedemikian sehingga CG = 2 GB dan AH = 2 HD.  
Berapakah luas EGFH?    

 

4. Berapakah    banyaknya   angka   nol   yang     berurutan    pada    bilangan    hasil   dari   

perkalian   1  2  3  4  5  . . . 2003? (Contoh: 10200000 memiliki 5 nol berurutan) 
 

5. Adonan M mengandung 95% perunggu, 4% tembaga dan 1% seng.  Adonan N mengandung 
perunggu dan tembaga saja.  Jika adonan M dan N dicampur dengan perbandingan yang sama, 
akan membentuk adonan baru dengan kandungan 86% perunggu, 13,6% tembaga dan 0,4% 
seng.  Berapa % kandungan perunggu dalam adonan N? 

 

6. Sebuah bak air berbentuk silinder terbuka berkapasitas 43,12 m3 air.  Diameter silinder bagian 
dalam adalah 2,8 m.  Dinding dan dasar bak memiliki ketebalan yang sama yaitu 10 cm.  jika 
setiap m2 memerlukan biaya 80 bath (mata uang Thailand) untuk pengecatan, hitunglah berapa 

biaya untuk mengecat seluruh permukaan dari bak tersebut.  (Ambil  = 
7

22
 dan jawab sampai 
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2 angka desimal; perhatikan seluruh permukaan bak yang harus dicat termasuk bagian dalam 
bak).  

 

7. Diberikan tiga bilangan : 3945, 4686 dan 5598.  Jika bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan x, 
maka masing-masing sisanya sama.  Berapakah jumlah dari X ditambah bilangan sisa tersebut? 

 

8. ABCD adalah persegi panjang dengan AB = 4 cm.  Luas ABCD sama dengan luas setengah 

lingkaran dengan jari-jari AB.  Carilah panjang EG.  (Ambil  = 3,14). 
 

 

 

              

 

 

9. Sebuah kotak berisi 12 crayon yang berbeda warna, salah satunya hitam.  Dalam berapa cara 
guru dapat memberikan crayon-crayon tersebut kepada seorang siswa sehingga siswa tersebut 
menerima paling sedikit 1 crayon hitam.  (Catatan: siswa tersebut dapat menerima 1 sampai 12 
crayon) 

 

10. Berapa banyak bilangan 7-angka yang memuat minimal satu angka ‘7’? 

A 

B C 

D E G 


