
PREDIKSI UN FISIKA 2013

1. Perhatikan gambar berikut

Hasil pengukuran yang bernar adalah ….

a. 1,23 cm
b. 1,23 mm
c. 1,52mm
d. 1,73 cm
e. 1,73 mm*

2. Panjang dan lebar lempeng logam diukur dengan jangka sorong adalah 2,50 cm dan 12,50 cm. Luas
lempeng tersebut adalah … cm2.

a. 31,250
b. 31,25
c. 31,3*
d. 31,2
e. 31

3. Helikopter bergerak 400 km/j selama 45 menit ke utara. 30 menit ke timur dengan kecepatan 600 km/j dan
belok ke utara kembali selama 30 menit dengan kecepatan 200 km/j. Perpindahan pesawat adalah ....

a. 300 km
b. 400 km
c. 500 km*
d. 600 km
e. 700 km

4. Perhatikan grafik gerak lurus berikut

Jarak tempuh hingga berhenti adalah ....

a. 480 m
b. 360 m*
c. 240 m
d. 200 m
e. 120 m

5. Dari ketinggian 11 m, sebuah bola dilempar keatas membentuk sudut elevasi 37o (tan 37o = 0,75) dengan
kecepatan 20 m.s-1. Jika g = 10 m.s-2 maka tinggi maksimum bola adalah ...

a. 7,2 m
b. 14,4 m
c. 18,2 m*
d. 19,6 m
e. 25,6 m
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6. Perhatikan gambar berikut

Besar tegangan tali adalah ....

a. 50,0 N
b. 40,0 N
c. 37,5 N*
d. 32,5 N
e. 22,5 N

7. Berat benda di permukaan Bumi adalah 144 N, maka berat benda itu jika berada pada ketinggian 2 kali dari jari-
jari Bumi adalah ....

a. 144 N
b. 72 N
c. 36 N
d. 16 N*
e. Nol

8. Perhatikan gambar berikut.

Letak titik berat benda dari sumbu x adalah
....

a. 3,5 cm
b. 4,5 cm
c. 5,5 cm
d. 6,0 cm
e. 6,5 cm*

9. Perhatikan benda homogen berikut

Jika berat batang AC 20 N dan jarak BC= 0,4 m, maka
momen gaya dengan pusat rotasi di A adalah ....

a. 18,6 Nm
b. 8,6 Nm
c. 7,2 Nm
d. 3,6 Nm
e. 1,4 Nm*

3 kg

5 kg

6 8

10

8

100 cm

A B C37o

5 N

10 N

10 N



10. Untuk mengubah kecepatan balok (2 Kg) dari 4 m.s-1 menjadi 16 m.s-1 membutuhkan waktu 20 s. Usaha yang
diperlukan adaah ....

a. 12 Joule
b. 24 joule
c. 120 Joule
d. 240 Joule*
e. 256 joule

11. Sebuah benda dlempar dari ketinggian 5 m degan laju 5 m.s-1. Pada saat mencapai ketinggian 2,5 m,
perbandingan energi kinetik dan energi potensial adalah ....

a. 1 : 3
b. 2 : 3
c. 3 : 2*
d. 3 : 1
e. 2 : 1

12. Data percobaan siswa tentang pegas adalah sebagai berikut.
Perc M (gram) L (cm)

1. 0 22,0

2. 50 23,0

3. 100 24,0

4 200 26,0

Besar energi potensial pegas pada saat panjangnya 26 cm adalah ....

a. 0,020 J
b. 0,016 J
c. 0,012 J
d. 0,010 J
e. 0,040 J*

13. Bola (100 gram) yang datang dengan laju 5 m.s-1 dipukul dan berbalik arah dengan laju 10 m.s-1. Jika waktu
sentuh bola dan pemukul 0,05 s, besar gaya ipuls pemukul adalah ….

a. 30 N*
b. 10 N
c. 3,0 N
d. 1,5 N
e. 1,0 N

14. Bola (4 kg) yang bergerak dengan laju 5 m.s-1 bertumbukan dengan bola lain (2 kg) yang bergerak dengan laju
10 m.s-1 dalam arah berlawanan. Kecepatan masing-masing sesudah tumbukan elastis sempurna adalah ….

a. 10 m.s-1 dan 5 m.s-1 dalam arah berlawanan
b. 5 m.s-1 dan 10 m.s-1 dalam ara berlawanan*
c. 1,7 m.s-1 dan 8,3 m.s-1 dalam arah berlawanan
d. 1,7 m.s-1 dan 8,3 m.s-1 dalam arah sama
e. 8,3 m.s-1 dan 1,7 m.s-1 dalam arah berlawanan



15. Berikut ini pernyataan pada prinsip gaya angkat pesawat
(1) kecepatan udara di atas lebih besar dari pada di bawah
(2) tekanan di atas lebih kecil dari pada di bawah
(3) berat pesawat lebih kecil dari gaya angkat
(4) masa jenis pesawat sama dengan masa jenis udara

Pada saat pesawat terbang dengan pecepatan nol, pernyataan yang benar adalah ....

a. 1, 2, dan 3
b. 1 dan 2*
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4
e. 1, 2, 3, dan 4

16. 200 gram logam yang suhuna 120oC dicelupkan ke dalam 100 gram air yang suhunya 36oC. Suhu campuran
setelah keseimbangan adalah 50oC. Jika kalor jenis air 1 kal/g.oC, maka kalor jenis logam adalah ....

a. 0,14 kal/g.oC
b. 0,12 kal/g.oC
c. 0,10 kal/g.oC*
d. 0,08 kal/g.oC
e. 0,01 kal/g.oC

17. Perhatikan sambungan logam berikut ini.

Jika konduktivitas logam 2 : 1 dan panjangnya 1 : 3, maka
perbandingan laju kalor antara kedua logam adalah ....

a. 2 : 1
b. 1 : 2
c. 1 : 4
d. 2 : 3
e. 1 : 1*

18. Ruang 1,66 m3 berisi gas bertekanan 2 x 105 N.m-2, suhu gas 127oC. Jika R = 8,3 x 103 J/mol.K, maka jumlah
partikel gas adalah ....

a. 6 x1022*
b. 6 x1023

c. 12 x1023

d. 12 x1022

e. 12 x1021

19. Perhatikan siklus Carnot berikut ini

Jika usaha gas 420 Joule, maka kalor yang diserap
adalah ....

a. 720 Joule*
b. 640 Joule
c. 480 Joule
d. 360 Joule
e. 120 Joule
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20. Perhatikan ilustrasi gelombang berikut.
Jika cepat rambat gelombang 4 m.s-1 ke kiri,
maka persamaan gelombang yang benar
adalah ...,
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21. Urutan jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil adalah ....
a. sinar , infra merah, ultra violet, gelombang radio
b. gelombang mikro, cahaya tampak, ultra violet, sinar x
c. gelombang mikro, cahaya tampak, infra merah, sinar x
d. gelombang radio, infra merah, cahafffi tampak, sinar x
e. sinar , ultra violet, infra merah, gelombang mikro*

22. Sebuah teropong panjangnya 65 cm, memiliki perbesaran 12 kali. Jarak fokus obyektif adalah ....
a. 60 cm*
b. 50 cm
c. 25 cm
d. 10 cm
e. 5 cm

23. Perhatikan ilustrasi percobaa interferensi

Jika jarak AB = 0,02 mm, maka panjang gelombang yang digunakan adalah ….

a. 600 nm
b. 500 nm*
c. 400 nm
d. 300 nm
e. 200 nm
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24. 200 pluit identik yang dibunyikan bersama menghasilkan taraf intensitas 100 dB. Intensitas dua sumber indentik
akan menghasilan taraf intensitas ….

a. 80 dB*
b. 60 dB
c. 40 dB
d. 20 dB
e. 1 dB

25. Dua mobil A dan B bergerak dalam arah berlawanan dengan laju 20 m/s dan 25 m/s. Mobil B membunyikan
klakson dengan frekuensi 640 Hz. Sesaat sebelum berpapasan mobil A mendengar frekuensi 730 Hz. Frekuensi
yang di dengar A sesudah berpapasan adalah ….

a. 720 Hz
b. 680 Hz
c. 640 Hz
d. 560 Hz*
e. 480 Hz

26. Muatan +q berjarak a dari -2q saling tarik dengan gaya F. Muatan –q berada pada jarak a dari +q dan berjarak a
dari -2q. Resultan gaya yang dialami muatan –2q akibat muatan +q dan -q adalah ….

a. 2F
b. F√3
c. F√2
d. F*
e. F/2

27. Dua muatan titik masing-masing -4C dan 9C terpisah 4 cm. Muatan 12C berada pada titik yang kuat
medannya nol. Letak titik itu adalah ....

a. 2 cm di 9C
b. 4 cm dari -4C
c. 6 cm dai 9C*
d. 3 cm dari -4C
e. 6 cm dari -4C

28. Berikut ini pernyataan tentang kapasitor keping sejajar
(1) Luas penampang
(2) Jarak cela antar keping
(3) Konstanta dielektrik
(4) Beda potensial

Pernyataan yang mempengaruhi kapasitas kapasitor adalah ….

a. 1, 2, dan 3*
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 3 dan 4
e. 1, 2, 3, dan 4

29. Tiga kapasitor dirangkai seperti gambar berikut



Bila saklar (S) ditutup selama 5 menit, energi listrik yang tersimpan tiap detik pada

kapasitor 12 F adalah ... joule.

A. 144

B.  720

C.  864*

D.  1728

E.  4320

30. Perhatikan rangkaian berikut ini

Besar kuat arus i adalah ....

a. 0,4 A
b. 0,8 A
c. 1,2 A
d. 2,0 A*
e. 2,4 A

31. Perhatikan kawat berarus berikut ini

Besar kuat medan magnet di titik P adalah .... ( = 4
x 10-7

a. 0,5 x 10-5 Tesla
b.  x 10-5 Tesla
c. 2 x 10-5 Tesla*
d. 3 x 10-5 Tesla
e. 4 x 10-5 Tesla

32. Perhatikan gambar berikut.
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Kawat 1A diletakkan ditengah-tengah antara kedua kawat. Gaya yang dialami
kawat ke tiga tiap 1 meter adalah ....

a. 10 x 10-5 N
b. 8 x 10-5 N
c. 4 x 10-5 N
d. 2 x 10-5 N*
e. 1 x 10-5 N

33. Perhatikan gambar berikut.

Jika kuat medan magnet B = 20 Tesla dan panjang PQ =
20 cm, besar ggl yang timbul adalah ....

a. 100 Volt
b. 80 Volt*
c. 40 Volt
d. 20 volt
e. 12 volt

34. Perhatikan gambar berikut

Besar kuat arus pada rangkaian adalah ....

a. 100 mA
b. 75 mA
c. 50 mA*
d. 40 mA
e. 20 mA

35. Berikut ini pernyataan tentang model atom
(1) elektron memiliki energi tertentu yang konstan dalam lintasannya
(2) spektrum yang dipancarkan elektron adalah kontinu
(3) elektron selalu bergerak mengelilingi inti
(4) atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama
Kelemahan model atom Rutherford terdapat dalam pernyataan ....

A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 2*
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
E. 2 dan 4

36. Jika energi elektron pada orbit n = 2 adalah E maka energi elektron pada orbit n = 3 adalah ....
a. 3E
b. 2E
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d.
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37. Pajang landasan menurut pilot pesawat yang bergerak dengan laju 0,6c adalah 1200 m. Panjang landasan
menurut pengamat di Bumi adalah ....

a. 1800 m
b. 1500 m*
c. 1200 m
d. 900 m
e. 800 m

38. Perhatikan ilustrasi hasil percobaan efek fotolistrik

Jika h = 6.6x10-34J.s dan 1 eV = 1.6x10-19 J, maka besar
energi kinetik elektron (a) adalah ....

a. 20 eV
b. 13,2 eV*
c. 12,4 eV
d. 3,2 eV
e. 1,6 eV

39. Massa proton dan neutron penyusun inti adalah 1,0078 sma dan 1,0086 sma. Massa inti 2He4 adalah 4,0018
sma. Jika 1 sma setara dengan 931 MeV/c2, maka besar energi ikat per nukleon adalah ....

a. 28.9 MeV
b. 14.4 MeV
c. 7,22 MeV*
d. 3.61 MeV
e. 1,80 MeV

40. Radioisotop adalah isotop yang bersifat radioaktif sehingga jejaknya dapat dikenal. Berikut ini adalah
pemanfaatan radio isotop dalam bidang kedokteran:
1. Co-60 : terapi radiasi gamma untuk pengobatan kanker
2. C-14 : Untuk menentukan umur fosil
3. Galium-67 : untuk pengobatan kelenjar getah bening
4. Sb-124 : untuk mendeteksi adanya kebocoran pipa-pipa industri.
Pernyataan yang benar adalah….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 3*
d. 2 dan 4
e. 1 dan 4
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