
 

 

 

 

 

1. Sebutkan 7 besaran pokok dan 3 besaran turunan yang kamu ketahui!. Tuliskan lengkap dengan 
satuannya masing-masing! 
 

2. Kecepatan mobil bertambah dari 5 m/s menjadi 10x m/s dalam selang waktu 5 s (x = nomor 
absen). Tentukan 

a) Besar percepatannya 
b) Jarak yang ditempuh mobil  

  

3. Sebuah benda bergerak melingkar pada lintasan dengan jari-jari 10 m. jika kecepatan linier 
benda x ( x = nomor absen) dan massa benda tersebut 15 kg, tentukan 

a) Kecepatan anguler benda 
b) Gaya sentripetal benda 

 

4. Andra beratnya diukur dan hasilnya, berat Andra 100x N ( x = nomor absen). jika berat Yoga 
diukur di dalam lift yang sedang bergerak naik dengan percepatan 2 m/s2, dan percepatan 
grafitasi 10 m/s2, maka hasil pengukuran berat Andra saat di lift itu adalah . . .  

 

5. Tono berada di lantai 2 yang tingginya 6 m. kemudian dia naik ke lantai 3 hingga posisinya dari 
permukaan tanah 12 m. usaha yang harus dilakukan Tono adalah sebesar . . .  

 

6. Andi menaiki motor dengan kecepatan 36 km/jam. Jika momentum gerak Andi dengan motornya 
tersebut 2000 kg m/s, tentukan Besar massa Andi dengan motornya  
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UJIAN FISIKA  KELAS X SEMESTER GANJIL 2013-2014 

 

Petunjuk: 

1. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen dengan jelas pada kertas lembar jawaban 

2. Saat mengerjakan soal dengan perhitungan, tuliskan data Diketahui, Ditanya, dan Rumus yang 

digunakan..  (masing-masing data tersebut memiliki poin nilai) 
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