
SELEKSI OSN FISIKA TAHAP II 

SMPN 1 LAMONGAN 

(waktu : 120 menit) 

 

Petunjuk : 
Pada soal ini terdapat 2 tipe soal yaitu 

A. ISIAN SINGKAT 
(i) Terdiri dari 16 soal isian singkat, dikerjakan tanpa menggunakan cara , cukup ditulis 

jawabannya saja pada tempat jawaban yang telah disediakan 
(ii) Setiap soal dengan jawaban benar nilainya 6 sedangkan jawaban yang salah nilainya 0 

B. URAIAN 
(i)  Terdiri dari 2 soal uraian, jawaban diuraikan secara lengkap 
(ii)  Setiap soal dengan uraian jawaban sempurna dan benar nilainya 20 

 

A. SOAL ISIAN SINGKAT 

No Soal Jawaban 

1 Bola dilemparkan dengan sudut elevasi 450. Sehingga bola 
tersebut bersarang di talang rumah sejauh 5 m. Jika tinggi talang 
4 m. Berapa besar kecepatan awal bola? 

 

2 Seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R 
mengitari bumi dengan percepatan  gravitasi adalah x. Agar 
percepatan gravitasi menjadi 1/3 x, maka jari-jari orbit 
seharusnya... . 

 

3 Mobil bermassa 1 ton  memiliki mesin berdaya 4 x 105 W. Jika 
pengaruh gesekan kecil, maka waktu minimum yang diperlukan 
mobil agar mencapai kecepatan 80 m/s dari keadaan diam 
adalah... . 

 

4 Balok 1 kg ikut bergerak melingkar pada dinding sebelah dalam 
tong yang berputar dengan koefisien gesekan statis 0.4,  jika jari-
jari tong 1 m, maka kelajuan minimal balok bersama tong agar 
tidak terjatuh adalah... . 

 

5 Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan 
minyak dengan 50% volume benda berada dalam air, 30% di 
dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. 
Jika massa jenis minyak 0.8 g/cm3, maka massa jenis benda 
tersebut adalah... . g/cm3 

 

6 Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang 
sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan 
untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 3 s. Nelayan juga 
mengamati bahwa jarak antarpuncak gelombang adalah 12 
meter. Maka waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk 
mencapai pantai yang berjarak 100 m adalah... . 
 

 

 

Nama  : 

Kelas   : 



7 Pada pipa organa terbuka nada atas kedua dihasilkan panjang 
gelombang x dan pada pipa organa tertutup nada atas kedua 
dihasilkan panjang gelombang y, bila kedua pipa panjangnya 

sama, maka 
𝑦

𝑥
 = ... . 

 

8 Gempa terasa di Malang dengan intensitas 6 x 105 W/m2. 
Sumber gempa berasal dari sebuah titik di tengah laut selatan 
jawa yang berjarak 300 km. Jika jarak antara Malang dan 
Surabaya adalah 100 km dan ketiga tempat itu membentuk 
segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di Malang, maka 
intensitas gempa yang terasa di Surabaya adalah... . W/m2 

 

9 Dalam sebuah tabung yang diisi eter (n = 1,36), jarak antara 
permukaan cairan dengan alas tabung adalah 17 cm, bila kita 
memandang tegak lurus dari permukaan, berapa besar 
kelihatanya jarak antara alas tabung dan permukaan cairan?  

 

10 Lensa bikonkaf simetris berjari-jari 8 cm dan berindeks bias 1,5. 
Maka fokus lensa tersebut ketika berada di dalam medium yang 
berindeks bias 1,6 adalah... . cm 

 

11 Suatu lensa yang kekuatanya di udara 4 dioptri, berapakah 
kekuatanya jika diletakkan di dalam air? 

 (𝑛𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = 1,𝑛𝑎𝑖𝑟 =
4

5
,𝑛𝑙𝑒𝑛𝑠𝑎 = 1,5) 

 

12 Objektif sebuah mikroskop adalah lensa cembung dengan jarak 
fokus f. Dimanakah harus diletakkan preparat dari lensa objektif 
agar dapat teramati dengan jelas? 

 

13 Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi dengan sisi 2 3 
terdapat muatan positif q. Berapakah besar medan listrik di 
pusat segitiga?  

 

14 Sebuah pemanas listrik yang hambatanya 5 Ω menggunakan 
sumber tegangan 50 V. Pemanas digunakan untuk memanaskan 
1 liter air dari 00C hingga 500C, jika 70% kalor yang dihasilkan 
pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah... . 

 

15 Partikel bermuatan q bergerak dengan kelajuan tetap memasuki 
medan magnetik dan medan listrik secara tegak lurus (medan 
listrik tegak lurus medan magnet). Apabila besar induksi 
magnetik 0.2 T dan kuat medan listrik 6 x 10-4 V/m, maka 
kelajuan partikel adalah....m/s 

 

16 Pada suatu kota C yang terletak 100 BB menunjukkan tepat pada 
pukul 10.00. jika kota E menunjukkan pukul 12.00, maka letak 
kota tersebut berada pada... . 

 

 



B. SOAL URAIAN 

1. Mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Poros tengah-tengah 

jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 m. 

Bila kemiringan jalan 370 dan koefisien gesekan statis jalan adalah 3/16, maka 

kecepatan maksimum mobil yang diperbolehkan adalah... . 

  



2. Suatu benda yang tingginya 6 cm diletakkan 40 cm di depan lensa tipis yang 

mempunyai fokus +8 cm. Lensa kedua memiliki fokus +12 cm diletakkan di 

belakang lensa pertama sejauh 20 cm. Maka tinggi bayangan akhir yang 

terbentuk adalah... . 


