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PREDIKSI UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD / MI 

TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari / tanggal : .............................................. 

Waktu : 120 menit  

 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada lembar jawaban yang benar ! 

1. Hasil dari 144 + 96 : 8 + 6 adalah .... 

a. 146 c. 216 

b. 180 d. 226 

2. Hasil perkalian 278 x 43 = .... 

a. 9.554 c. 10.254 

b. 9.874 d. 11.954 

3. 2 x (-8) + 7 = .... 

a. 23 b. 9 c. -9 d. -23 

4. Suhu udara di suatu tempat ada siang hari 

32ºC. Suhu udara pada malam hari 23ºC. 

Perbedaan suhu udara siang dan malam di 

tempat tersebut .... 

a. 11 ºC c. -9 ºC 

b. 9 ºC d. -11 ºC 

5. Ibu guru membeli 6 bungkus permen. Tiap 

bungkus berisi 48 butir permen. Permen 

tersebut dibagikan kepada 18 siswa sama 

banyak. Tiap siswa memperoleh .... permen. 

a. 8  c. 18 

b. 16 d. 24 

6. .....
2

1
2

4

3
  

a. 
4

3
2  c. 

4

1
3  

b. 3 d. 
4

3
3  

7. Hasil 2,84 – 1,6 = .... 

a. 1,24 c. 12,4 

b. 2,68 d. 26,8 

8. Hasil ....
3

2
:

4

3
2   

a. 1 ¼ c. 
8

1
3  

b. 2 ½ d. 
8

1
4  

9. Pak Anto mempunyai kayu yang panjangnya 

4,5 meter. Pak Anto membuat 3 potongan kayu 

yang panjangnya sama, yaitu ¾ meter. Panjang 

kayu yang tersisa .... meter. 

a. 2 ¼ c. 2 ¾  

b. 2 ½ d. 3 ¼ 

10. Setiap hari Fahri tidur selama 6 jam. 

Persentase waktu yang digunakan Fahri untuk 

tidur adalah .... 

a. 20 % c. 30 % 

b. 25 % d. 36 % 

11. KPK dari pasangan bilangan 28, 42, dan 63 
adalah .... 

a. 262 c. 252 

b. 260 d. 250 

12. Bu Sari berbelanja setiap 6 hari sekali, 

sedangkan Bu Lia berbelanja setiap 15 hari 

sekali. Pada tanggal 1 Januari mereka 

berbelanja bersama. Mereka akan berbelanja 

bersama-sama lagi pada tanggal .... 

a. 16 Januari c. 30 Januari 

b. 21 Januari d. 31 Januari 

13. Faktor persekutuan terbesar dari 36, 48 dan 72 

adalah .... 

a. 4  c. 12 

b. 6 d. 24 

14. Sebanyak 21 bola merah dan 56 bola putih 

dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Tiap 

kotak ditempati bola merah dan bola putih 

sama banyak. Banyaknya kotak ada .... 

a. 4  c. 6 

b. 5 d. 7 

15. Suatu pertunjukkan dikunjungi 180 

pengunjung perempuan dan 240 pengunjung 

laki-laki. Perbandingan pengunjung 

perempuan dan laki-laki adalah .... 

a. 2 : 3 c. 3 : 2 

b. 3 : 4 d. 4 : 3 

16. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 

17 cm. Jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 

340 km. Skalanya petanya adalah .... 

a. 1 : 2.000.000 c. 1 : 3.000.000 

b. 1 : 2.400.000 d. 1 : 3.400.000 

17. Nilai dari = 25,2 + (1,5)² adalah .... 

a. 24,00 c. 4,75 

b. 22,65 d. 3,75 

18. Diketahui luas sebuah persegi 256 cm². 

Panjang sisi persegi tersebut .... cm 

a. 14 b. 16 c. 18 d. 24 

19. Ulang tahun adik yang pertama kurang 2 bulan 

2 minggu lagi. Umur adik sekarang .... hari 
a. 279 b. 281 c. 289 d. 291 

20. Gita sedang menempuh perjalanan. Saat ini ia 

sudah menempuh 875 m. Ia akan melanjutkan 

perjalanan 375 m lagi. Perjalanan yang akan 

ditempuh Gita sejauh ....km 

a. 0,125  c. 12,5 

b. 1,25 d. 125 

 

21. Sebuah piring keramik beratnya 
5

1
kg. Sebuah 

mangkuk keramik beratnya 2 ½ ons. Sebuah 

sendok melamin beratnya 60 gram. Jumlah 

berat ketiga barang tersebut .... ons. 

a. 8  c. 5,1 

b. 6 d. 4,1 
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22. 0,45 ha + 32 hm² + 2.500 a = ... dam² 

a. 1.020 dam² c. 3.270 dam² 

b. 2.577 dam² d. 3.275 dam² 

23. Sebuah mobil tangki membawa minyak 

sebanyak 5 m³. Minyak tersebut disalurkan ke 

agen-agen minyak sebanyak 2,5 m³, 1.700 dm³ 

dan 3.000 liter. Sisa minyak dalam tangki .... 

liter. 

a. 500 c. 1.000 

b. 700 d. 4.500 

24. Idam mengendarai sepeda menuju rumah Yudi 

yang berjarak 12 km. Idam sampai di rumah 

Yudi setelah bersepeda selama 48 menit. 

Kecepatan sepeda yang dikendarai Idam .... 

m/menit 

a. 220 c. 240 

b. 230 d. 250 

25. Sifat-sifat bangun datar sebagai berikut : 

1) mempunyai tiga sudut sama besar 

2) mempunyai tiga simetri lipat 

3) mempunyai simetri putar tingkat tiga 

Bangun yang mempunyai sifat-sifat di atas 

adalah .... 

b. segitiga siku-siku c. segitiga sembarang 

c. segitiga sama sisi d. segitiga sama kaki 

26. Gambar bangun ruang di 

samping memiliki rusuk 

sebanyak .... 

a. 9 c. 11 

b. 10  d. 12 

27. Hasil pencerminan yang benar ditunjukkan 

oleh gambar .... 

 

 

 

 

 

 
 

28. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

Bangun ABCD diputar searah jarum jam 

sedemikian hingga A menempati B dan B 

menempati C. Besar sudut putarnya adalah .... 

a. 90º c. 270º 

b. 180º  d. 360º 

 

29. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

Sumbu simetri bangun datar di atas adalah .... 

a. a dan b c. a dan c 

b. c dan d d. b dan d 

30. Perhatikan bangun di bawah ini ! 

 

Keliling bangun di 

samping .... cm 

a. 92 c. 80 

b. 84 d. 72 

 

 

31.  

 

 

 

Pak Joko mempunyai kebun berbentuk seperti 

gambar di atas. Di sekeliling kebun akan 

dibuat saluran air. Panjang saluran air yang 

akan dibuat .... m 

a. 30  c. 43 

b. 34  d. 54 

 

32. Luas bangun di bawah ini adalah ....cm² 

 

 

 

 

a. 112 c. 122 

b. 120 d. 130 

d 

c 

b 

a 

D 
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C B 

A 
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D 
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33. Bentuk berikut yang merupakan jaring-jaring 

kubus adalah .... 

a. Fdfd c.  

 

 

 

b.  d.  

 

 

 

 

34.  

 

 

 

 

 

 

 

Volume bangun di atas .... cm³ 

a. 2.028 c. 2.208 

b. 2.082 d. 2.280 

35. Luas permukaan bangun di bawah adalah .... 

a. 255 dm² 

b. 510 dm² 

c. 550 dm² 

d. 756 dm² 

36. Diketahui titik B (5, 0) dan D (2, 5). ABCD 

berbentuk persegi panjang. Koordinat titik A 

dan C adalah .... 

a. A (0, 2) dan C (5, 5) 

b. A (2, 0) dan C (5, 5) 

c. A (5, 2) dan C (2, 0) 

d. A (2, 2) dan C (5, 2) 

 

37.  

 

 

 

 

 

 

Jika memperhatikan diagram batang di atas, 

jumlah hasil panen apel dan mangga sebanyak 

.... kuintal 

a. 14 b. 16 c. 18 d. 22 

 

38. Perhatikan gambar lingkaran berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram lingkaran di atas menyajikan data 

banyak ternak di Desa Sukatani. Jika seluruh 

ternak ada 9.000 ekor, banyak ayam ada .... 

ekor. 

a. 1.350 c. 2.250 

b. 5.875 d. 3.600 

39. Data hasil ulangan Matematika kelas VI 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai rata-rata kelas VI adalah .... 

a. 65,5 c.70,5 

b. 70 d. 75 

40. Berikut ini tabel hasil ulangan Matematika 

dari 19 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

Modus data tersebut adalah ... 

a. 7  c. 9  

b. 8 d. 10 

 

 

 

 

 

- - - - -   ☼   - - - - -

 

    

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

    

 

Nilai Banyak Anak 

90 3 

80 5 

70 4 

60 6 

50 2 

 

Nilai Frekuensi 

6 3 

7 5 

8 8 

9 2 

10 1 

 


