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1. Sebuah mobil massanya 1000 kg melaju dengan kecepatan 20 m/s. energy kinetic mobil tersebut 

adalah sebesar . . . 

2. Benda A dan benda B masing masing bergerak dengan kecepatan 10 m/s dan 15 m/s. jika massa 

benda A adalah 2 kg dan massa benda B adalah 1 kg, perbandingan energy kinetic kedua benda 

tersebut adalah . . . 

3. Maman mendorong meja dengan gaya 400 N hingga kursi tersebut bergerak. Jika massa kursi 

tersebut 50 kg, percepatan gerak meja tersebut adalah . . .  

4. Sebuah batu massanya 40 kg. jika ditimbang di planet yang percepatan grafitasinya 4 m/s
2
, berat 

benda tersebut terukur sebesar . . . 

5. Perhatikan gambar berikut 

 

Besar keuntungan mekanik pesawat sederhana gambar di atas adalah . . .  

6. Perhatikan gambar berikut! 

 

Jika kotak pada gambar di atas memiliki berat 200 N, gaya yang diperlukan untuk manaikan kotak 

tersebut adalah . . .  

7. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Jika percepatan grafitasi 10 m/s
2
, besar tekanan yang dirasakan ikan adalah sebesar . . . 

8. Suatu daerah suhu udaranya terukur sebesar 30°C. jika diukur menggunakan thermometer 

Fahrenheit, suhu udara daerah tersebut adalah . . .  

9. Suhu 77°F jika diukur dengan thermometer Celsius, akan terukur sebesar  . . . . . 

10. Peristiwa berikut yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah . . .  

a. Perbedaan musim 

b. Perbedaan lamanya siang dan malam 

c. Perbedaan rasi bintang 

d. Perbedaan grafitasi di beberapa tempat 

 



11. Perhatikan gambar katrol berikut! 

 

Besar keuntungan mekanis katrol tersebut adalah . . . 

12. Perhatikan gambar berikut! 

 

Gambar di atas merupakan diagram pemanasan zat dari keadaan R hingga keadaan S. jika benda 

yang dipanaskan adalah air yang massanya 3 kg, kalor jenis air 4200 J/Kg°C, maka besar kalor yang 

dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dari keadaan R manjadi S adalah sebesar . . . 

13. Planet dalam tatasurya yang mempunyai cincin yaitu . . .  

14. Perhatikan gambar berikut! 

 

Benda T di dorong/tarik oleh 3 gaya. Jika ternyata benda tersebut berpindah sejauh 50 cm seperti 

pada gambar. Besar usaha yang dilakukan adalah . . .  

15. Perhatikan gambar berikut! 

 

Banyaknya kalor yang dibutuhkan 2 kg es dalam proses A-B-C pada gambar di atas adalah . . .  (kalor 

jenis es = 2100 J/kg°C;  kalor jenis air = 4200 J/kg°C; kalor lebur es = 336.000 J/kg) 

 



16. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 70 km/jam. Untuk menempuh jarak 105 km, mobil 

tersebut harus bergerak selama . . .  

17. Planet terbesar dalam tatasurya adalah . . .  

18. Seorang pengendara motor saat sedang melaju, tiba-tiba motornya menabrak pembatas jalan, 

sehingga motor berhenti seketika dan pengendara motor tersebut terpental ke arah depan. Peristiwa 

tersebut termasuk . . . 

a. Hokum newton I 

b. Hokum newton II 

c. Hokum newton III 

d. Hokum grafitasi newton 

19. Balok berikut memiliki berat yang sama. Balok yang memberi tekanan paling besar terhadap alasnya 

adalah . . .  

 

 

20. Berikut ini yang termasuk penerapan hokum newton III adalah . . .  

a. Mendorong mobil mogok 

b. Mendayung perahu 

c. Terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm 

d. Koin tidak bergerak saat alasnya ditarik dengan cepat 

21. Perhatikan gambar pengungkit berikut! 

 

Besar gaya kuasa F yang harus diberikan adalah. . . . 


