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1. Sebuah lori bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 100 cm dalam waktu 2 

sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan lori jika lori menempuh jarak 25 cm? 
a. 0,5 s 
b. 1 s 
c. 1,5 s 
d. 2,5 s 
e. 2,0 s 

2. Kecepatan mobil bertambah dari 5 m/s menjadi 14 m/s dalam selang waktu 4,5 s. 
berapa percepatannya? 

a. 1 m/s  
b. 2 m/s 
c. 3 m/s 
d. 4 m/s 
e. 5 m/s 

3. Sebuah bola menggelinding kebawah pada suatu bidang miring dengan percepatan 
tetap 3,4 m/s2. jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 m/s. berapa 
kecepatan bola setelah 5 sekon? 

a. 10 m/s 
b. 20 m/s 
c. 30 m/s 
d. 40 m/s 
e. 50 m/s 

4. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam mendapat percepatan tetap 6 m/s2. 
berapa jarak yang ditempuh mobil setelah 7 sekon? 

a. 147m  
b. 148 m 
c. 152  m  
d. 155 m  
e. 160 m 

5. Heri berlari dengan kecepatan 5 m/s. Kemudian selama 4 detik dipercepat dengan 
percepatan 2 m/s2. Menjadi berapakah kecepatan Heri? 

a. 9 m/s 
b. 10 m/s 
c. 11 m/s 
d. 12 m/s 
e. 13 m/s 

6. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km/jam. Dalam satuan SI, besarnya 
kecepatan mobil tersebut adalah . . . . 

a. 60 m/s 

b. 
6

1
 m/s 

c. 1 m/s 
d. 20 m/s 
e. 10 m/s 

7. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 2 m/s.jika 
percepatan grafitasi 10 m/s, jarak yang ditempuh oleh batu setelah 5 detik adalah . . 
.  

a. 90 m 
b. 100 m 
c. 125 m 
d. 127 m 
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e. 135 m 
8. Sebuah vas bunga tejatuh dari atas suatu bangunan bertingkat. Jika ketinggian vas 

bunga tersebut dari permukaan tanah adalah 20 m dan percepatan gravitasi 10 
m/s2, berapa kecepatan jatuh vas bunga saat menyentuh permukaan tanah? 

a. 10 m/s 
b. 20 m/s 
c. 25 m/s 
d. 30 m/s 
e. 33 m/s 

9. Sebuah motor balap melaju di sirkuit yang berbentuk melingkar dengan kecepatan 
100 m/s. Jika jari-jari lintasan geraknya adalah 20 m, besar kecepatan sudutnya 
adalah . . .  

a. 2 rad/s 
b. 4 rad/s 
c. 5 rad/s 
d. 6 rad/s 
e. 8 rad/s 

10. Sebuah pentil roda sepeda bergerak melingkar beraturan. dalam waktu 10 s pentil 
dapat melakukan 50 kali putaran. Kecepatan gerak pentil tersebut adalah . . .   

a. 300 rpm 
b. 400 rpm 
c. 500 rpm 
d. 600 rpm 
e. 800 rpm 

11. Sebuah bola kasti diikat dengan tali dan diputar hingga bergerak dengan kelajuan 4 
m/s. jika panjang tali 0,5 m, besar kecepatan sudut bola tersebut adalah . . . 

a. 5 rad/s 
b. 6 rad/s  
c. 7 rad/s 
d. 8 rad/s 
e. 10 rad/s 

12. Dua balok m1  = 1 kg dan m2 = 2 kg berada pada bidang datar licin. Kedua balok 
didorong dengan gaya horizontal F= 12 N sehingga kedua balok dapat bergerak. 
Percepatan gerak kedua balok tersebut adalah . . . 

a. 1 m/s2 
b. 2 m/s2 
c. 3 m/s2  
d. 4 m/s2 
e. 5 m/s2 

13. Suatu mobil permukaan bannya memiliki koefisien gesek statis 5. Jika massa mobil 
tersebut 1000 kg, berapa gaya gesek yang dialami mobil terhadap jalan?  (g = 10 
m/s) 

a. 10.000 N 
b. 20.000 N 
c. 30.000 N 
d. 40.000 N 
e. 50.000 N 

14. Sebuah pesawat terbang harus memiliki kecepatan 60 m/s untuk tinggal landas. 
Jika panjang lintasan adalah 720 m, berapakah percepatan yang harus dimiliki 
pesawat terbang tersebut? 

a. 3,5 m/s2 
b. 2,5 m/s2 
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c. 2,4 m/s2 
d. 1,8 m/s2 
e. 3,6 m/s2 

15. Dedi mengendarai motor dengan kecepatan 20 m/s. Setelah 10 s kecepatannya 
menjadi 60 m/s. Percepatannya adalah . . . . 

a. 4 m/s2 
b. 5 m/s2 
c. 6 m/s2 
d. 7 m/s2 
e. 8 m/s2 

16. Ali pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 600 meter selama 3 menit. 
Kemudian naik kendaraan umum menempuh jarak 2.4 km selama 15 menit. Lalu 
berjalan kaki sejauh 300 meter selama 2 menit. Berapa kecepatan rata-rata ali 
pergi ke sekolah? 

a. 
11

4
 m/s 

b. 
4

11
 m/s 

c. 
4

10
 m/s 

d. 
3

11
 m/s 

e. 
6

11
 m/s 

17. Sebuah meja massanya 20 kg berada di lantai kasar dengan µk = 0.2 dan µs = 0.5. 
jika di dorong dalam arah mendatar dengan gaya sebesar 90 N, maka benda 
tersebut akan . . .  

a. Bergerak  
b. Tidak bergerak 
c. Mula-mula tidak bergerak, kemudian bergerak 
d. Mula-mula bergerak, kemudian tidak bergerak 
e. Bergerak sebentar  

18. Suatu benda massanya 10 kg berada pada lantai yang kasar dengan µk = 0.4. jika 
benda tersebut didorong dalam arah horizontal dengan gaya sebesar 100 N. maka 
benda tersebut akan bergerak dengan percepatan . . .  

a. 4 m/s2  
b. 5 m/s2  
c. 6 m/s2 

d. 7 m/s2 
e. 8 m/s2 

19. Sebuah kotak seberat 10 kg berada di atas meja. Seorang anak menekan kotak 
kebawah dengan gaya 40 N. Besarnya gaya normal yang Bekerja pada benda 
adalah . . . 

a. 98 N  
b. 89 N  
c. 90 N 
d. 80 N 
e. 100 N 

20. Suatu benda massanya 16 kg melaju melingkari suatu tanah lapang yang 
berbentuk lingkaran berjari-jari 10 m, jika  kecepatan benda tersebut 2 m/s, maka 
besar gaya sentripetal yang dialami benda tersebut adalah . . . 

a. 1.6 N 
b. 2.6 N 
c. 2.8 N 
d. 6.4 N 
e. 32 N 


