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LATIHAN UTS1 KELAS 8 
 

1. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan 
atau diferensiasi dari jaringan.... 

2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan, 
garis-garis itu disebut.... 

3. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi 
pengerutan yang tidak merata disebut... 

4. Contoh gerak nasti adalah.... 
5. Perhatikan pernyataan-pertanyaan di bawah ini! 

1) Sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo 
2) Sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver di dalam air 
3) Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air 
4) Bentuk stream line tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di 
dalam air adalah pernyataan nomor... 

6. Berdasarkan fungsi tubuh untuk melakukan aktivitas gerak, hewan berikut yang memiliki otot paling elastis 
adalah.... 

7. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2.5 detik. 
Berdasarkan data tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah.... 

8. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik berikut ini. 
 

 
Garis yang menunjukkan mobil sedang mengalami gerak lurus beraturan adalah.... 

9. Perhatikan gambar berikut! 
 

 
Besarnya percepatan benda A dan B pada gambar di atas, manakah yang percepatannya sebih besar? 
Jelaskan! (sesuai prinsip hokum newton 2) 

10. Tuliskan contoh penerapan hokum newton 2. . .  
11. Salah satu bagian penyusun tulang yang menghasilkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih adalah 

.... 
12. Salah satu fungsi sistem rangka adalah melindungi organ internal. Pada tubuh manusia tulang yang 

melindungi paru-paru, dan otak secara berturut-turut adalah tulang .... 
13. Sebutkan 3 fungsi  sistem rangka .... 
14. Jelaskan perbedaan otot lurik, otot plos, dan otot jantung! Letaknya dimana pada tubuh manusia? Bekerja 

secara sadar atau tidak? .... 
15. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah .... 
16. Tujuan kita menggunakan pesawat sederhana yaitu  .... (sebutkan 2) 
17. Perhatikan gambar di bawah ini!  
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a. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring pada gambar tersebut adalah .... 
b. Alat yang termasuk ke dalam golongan pesawat sederhana tuas/pengungkit jenis 2 adalah .... 

18. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Toni. Panjang tangga tersebut adalah 8 
meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. 

 
Keuntungan mekanik dari penggunaan tangga tersebut adalah .... 

 
19. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah.... 
20. Perhatikan gambar berikut !  

 
Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun, jaringan X disebut 
jaringan... dan berfungsi untuk.... 

21. Perhatikan gambar anatomi akar di samping! Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah.... 

 
 
 

22. Perhatikan gambar!  

 
Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor.... 

23. Berikut ini, bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturutturut adalah.... 
24. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya 

matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas 
daun. Proses tersebut merupakan cara untuk.... 

25. Struktur daun yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat pertukaran udara dalam 
tumbuhan secara berturut-turut adalah.... 

26. Jaringan yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian adalah.... 
27. termasuk kedalam gerak apakah tumbuhan pada gambar berikut  .... 

 

 
28. ruas tulang belakang manusia semuanya berjumlah .... 
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29. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gambar tersebut menunjukkan kelainan pada tulang  yang disebut . . . 

 
30. Sebutkan 3 macam jenis akar tumbuhan yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya! 
31. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 120 km/jam. Jika bus tersebut melaju selama 30 menit, maka jarak yang 

ditempuh bus tersebut adalah . . .  
32. Orang berenang aktif menggerakan tubuhnya. Sendi-sendi apa sajakah yang bekerja pada orang yang 

sedang berenang? 
 

33. Perhatikan gambar berikut 

 
Besar F adalah . . . . . (ingat: w = m x g, hitung dulu nilai w ) 

34. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis? 
35. Gerak pada tumbuhan putri malu termasuk jenis  gerak  . . . . . . . . . .  . yang terjadi akibat rangsangan berupa  . 

. . . . . . . . . .  
36. Sebutkan 2 contoh penerapan hokum newton 1, jelaskan masing-masing contoh tersebut 
37. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebutkan macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya ! 

38. Jelaskan perbedaan antara batang dikotil dan monokotil ! 
39. Perhatikan gambar otot manusia berikut ini! 

 
 
 
 
 

 
Jelaskan nama masing-masing otot  tersebut,  posisi dalam tubuh manusia,  serta sebutkan satu (1) ciri dari 
otot tersebut! 
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