1. Sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 2 m. Perbedaan ketinggian antara
kedua sisi parit adalah 20 cm seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 maka
besarnya kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil itu agar penyeberangan tepat dapat
berlangsung adalah … (dalam km/jam)

a. 10
b. 12
c. 15
d. 20
e. 36
2. Sebuah partikel bermuatan q dan memiliki laju v bergerak dalam medan magnet B, ternyata
lintasanya berbentuk helloks. Arah vector v membentuk sudut θ terhadapt arah medan magnet.
Jika gaya Lorentz yang bekerja pada partikel itu F, maka berlaku …
a. 0 < F < Bqv
b. 0 < F < Bqvsinθ
c. F < Bqvsinθ
d. F = Bqv
e. F = 0
3. Cincin tipis bermassa m dan berjari-jari R dimasukkan dalam kawat tipis lalu diayunkan seperti
tampak pada gambar. Momen inersia cincin ini sebesar …

a.
b.
c.
d.
e.

0,5 mR2
1,0 mR2
1,5 mR2
2,0 mR2
2,5 mR2
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4. Tali dengan panjang 12 m direntangkan mendatar, pada salah satu ujungnya diikat erat pada
tongkat vertical yang tertancap di tanah sedangkan ujung lainnya digetarkan dengan frekuensi 12
Hz dan amplitude 10 cm. Titik Q terletak sejauh 8 m dari titik asal getaran. Jika cepat rambat
gelombang 24 cm/s dan titik asal getaran sudah bergetar selama 40 s, maka simpangan titik Q
sebesar …
a. Nol
b. 2 cm
c. 3 cm
d. 5 cm
e. 10 cm
5. Pada interferensi celah ganda, dua gelombang cahaya koheren berinterferensi. Di tempat-tempat
terjadinya sinar yang terang, beda fase kedua gelombang tadi sama dengan … (n = 0, 1, 2, 3, …)
a. ¼ (2n+1)π
b. ½ (n+1)π
c. 2nπ
d. (2n+1)π
e. ½ (n – 1)π
6. Air raksa yang panjangnya 10 cm terletak dalam tabung kaca horizontal yang berisi gas seperti
ditunjukkan gambar. Tekanan udara luar pada saat itu 70 cmHg. Jika skarang tabung kaca itu
diposisikan vertical maka panjang kolom tabung yang berisi gas adalah …

a. 8 cm
b. 10 cm
c. 12 cm
d. 14 cm
e. 15 cm
7. Sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan dengan grafik parabola seperti ditunjukkan
gambar. Laju awal benda adalah …

a. 10 m/s
b. 20 m/s
c. 30 m/s
d. 40 m/s
e. 50 m/s
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8. Dua buah kapal layar A dan B mempunyai layar sama besar akan mengadakan lomba. Massa kapal
A = 0,2 ton dan massa kapal B = 0,6 ton, sedangkan gaya gesek dapat diabaikan. Jarak yang
ditempuh sebesar S dan lintasannya berupa garis lurus. Pada saat berangkat (Start) dan sampai
garis Finish, kedua kapal layar memperoleh gaya angin sebesar F. Jika laju kapal layar A dan B
digaris finish adalah vA dan vB, maka perbandingan vA terhadap vB adalah …
a. 1 : 1
b. 2 : 1
c. 1 : 2
d. 1 : √3
e. √3 : 1
9. Sebuah balon udara dengan diameter 10 m berisi udara panas dengan rapat massa 1 kg/m3. Jika
rapat massa udara 1,3 kg/m3, maka berat total maksimum penumpang dan beban yang masih dapat
diangkat balon tersebut adalah … (g = 10 m/s2)
a. 580π N
b. 575π N
c. 550π N
d. 525π N
e. 500π N
10. Efisiensi sebuah transformator adalah 60%. Hal ini berarti:
a. Kuat arus pada kumparan primer berbanding kuat arus pada kumparan sekunder 5 : 3
b. Tegangan pada kumparan primer berbanding kuat arus pada kumparan sekunder 3 : 5
c. Jumlah lilitan pada kumparan primer berbanding kuat arus pada kumparan sekunder 3 : 5
d. Daya pada kumparan primer berbanding dengan daya pada kumparan sekunder 5 : 3
e. Hambatan pada kumparan primer berbanding kuat arus pada kumparan sekunder 3 : 5
11. Pada sistem seperti pada gambar, benda A bergerak ke kanan dengan percepatan 8 m/s2 dan benda
B bergerak ke kiri dengan percepatan 6 m/s2. Jika massa katrol dan tali diabaikan, massa benda C
adalah 20 kg, maka tegangan tali T selama benda-benda bergerak adalah …

a.
b.
c.
d.
e.

60 N
50 N
40 N
30 N
25 N
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12. Untuk sistem seperti yang ditunjukkan gambar, koefisien gesek kinetic antar permukaan yang
bergesekan adalah 0,4. Jika m1 = 2 kg, m2 = 6 kg, dan balok dengan massa m2 dapat bergerak
dengan kecepatan konstan karena mendapat gaya F = 50 N, maka tegangan tali penghubung antara
balok bermassa m1 dengan tembok selama balok ini berada di atas balok bermassa m2 adalah …

a. 50 N
b. 49 N
c. 36 N
d. 25 N
e. 8 N
13. Sebuah zarah bermuatan listrik bergerak memasuki ruang yang mengandung medan listrik dan
medan magnet saling tegak lurus dan juga tegak lurus pada kecepatan zarah. Jika besar induksi
magnet 0,2 T dan kuat medan listrik 2 x 104 V/m sedangkan zarah bergerak lurus, maka kecepatan
zarah adalah …
a. 50 km/s
b. 80 km/s
c. 100 km/s
d. 120 km/s
e. 150 km/s
14. Sebuah pegas bergantung tanpa beban panjangnya 30 cm. kemudian pada ujung bawah beban
digantungi beban 100 gram sehingga panjang pegas menjadi 35 cm. Jika beban tersebut ditarik ke
bawah sejauh 5 cm, dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka energi potensial elastic pegas
adalah …
a. 150 mJ
b. 145 mJ
c. 132 mJ
d. 100 mJ
e. 48 mJ
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15. Kapasitor keping sejajar seperti ditunjukkan gambar dihubungkan dengan sumber tegangan baterai
yang tegangannya dijaga tetap. Mula-mula di antara kedua platnya kosong kemudian disisipi
keramik, maka …

a. Kapasitansinya turun
b. Muatannya yang tersimpan turun
c. Energi listrik yang tersimpan tetap
d. Kuat medan listrik di antara kedua plat tidak berubah
e. Energi listrik yang tersimpan turun
16. Tiga elemen sumber tegangan kutub-kutub positifnya dihubungkan ke titik a dan kutub-kutub
negatifnya ke titik b. GGL dan hambatan dalam tiap-tiap elemen ditunjukkan oleh gambar. Muatan
yang tersimpan dalam kapasitor adalah …

a. 18 μC
b. 24 μC
c. 28 μC
d. 32μC
e. 48 μC
17. Di bawah ini adalah grafik hubungan antara arus (I) yang mengalir dalam penghantar dengan waktu
(t). Pada t = 14 sekon, besar muatan listrik yang telah mengalir adalah …

a.
b.
c.
d.
e.

12 C
23 C
39 C
42 C
76 C
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18. Pada titik-titik sudut B dan D sebuah bujursangkar ABCD masing-masing diletakkan sebuah partikel
bermuatan +q. Agar muatan -q yang berada di titik A tidak mendapat gaya Coulomb, maka di titik C
harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar …
a. – 2,8 q
b. + 2,8 q
c. – 3,2 q
d. + 3,2 q
e. – 6,4 q
19. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 8 cm dengan arah dari A ke B. Pada
saat t = 0, simpangan gelombang di A adalah nol. Jika panjang gelombangnya 12 cm dan
amplitudonya 2 cm, maka simpangan titik B pada saat fase titik A = ¾ adalah … cm
a. 0,8
b. 1,0
c. 1,2
d. 2,3
e. 3,0
20. Suatu benda bergerak melingkar beraturan, maka
(1) Benda mendapat gaya yang sebanding dengan lajunya
(2) Vektorkecepatan benda tetap
(3) Benda mempunyai percepatan radial yang besarnya sebanding dengan lajunya
(4) Benda mempunyai percepatan radial menuju pusat lintasan
Pernyataan yang benar adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. Benar semua
21. Dua plat sejajar bermuatan sama tetapi berlainan jenis berjarak 80 cm. Elektron (m = 9 x 10-31 kg, q
= - 1,6 x 10-19C) ditembakkan vertical sejajar dua plat dengan laju awal 2 x 105 m/s seperti
ditunjukkan gambar. Bila di antara dua plat itu terdapat medan listrik 9 V/m, maka diukur dari
posisi awal, electron akan membentur plat positif dengan jarak vertical …

a.
b.
c.
d.
e.

1,2 cm
4,5 cm
10,8 cm
12,5 cm
20,0 cm
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22. Dua buah benda titik bermassa m1 = 5 kg dan m2 = 3 kg terletak berdekatan di bidang datar licin.
Sistem ini mendapat impuls gaya hingga kedua benda bergerak masing-masing dengan laju v1 = 1,6
m/s dan v2 = 2 m/s dengan arah saling tegak lurus. Besarnya impuls gaya yang bekerja pada sistem
adalah … (dalam Ns)
a. 5
b. 10
c. 12
d. 13
e. 18
23. Pegas yang panjangnya 120 cm memiliki konstanta pegas 1200 N/m. Kemudian pegas ini dipotong
menjadi 3 bagian sama besar dan disusun parallel. Susunan pegas parallel ini salah satu ujungnya
digantung pada langit-langit sedangkan ujung lainnya diikatkan beban bermassa 10,8 kg.
pertambahan panjang pegas adalah …
a. 1,0 cm
b. 1,2 cm
c. 2,1 cm
d. 3,2 cm
e. 4,5 cm
24. Plat A dan B sama luas diletakkan sejajar seperti ditunjukkan gambar. Potensial A (VA) dikurangi
potensial B (VB) adalah – V volt. Elektron (massa = m dan bermuatan = q) dilepas di titik A, maka
electron itu …

(1) Mendapat tambahan energi qV Joule
2𝑞𝑉
𝑚

(2) Mempunyai besar kecepatan akhir √

m/s

𝑞𝑉

(3) Mempunyai percepatan 𝑚𝑑 m/s2
(4) Lintasan electron berbentuk spiral
Pernyataan yang benar adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. Benar semua
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25. Pada gejala foto listrik diperoleh grafik hubungan I (kuat arus) yang timbul terhadap V (tegangan
listrik) seperti pada gambar. Upaya yang dilakukan agar grafik a menjadi grafik b:

a. Menaikkan frekuensi cahaya yang jatuh pada katoda
b. Mengganti logam katoda dengan fungsi kerja yang lebih besar
c. Mengurangi panjang gelombang ambang
d. Mengurangi intensitas cahaya
e. Menambah intensitas cahaya
26. Tiga batang besi kurus disambung membentuk benda seperti angka empat. Jarak titik berat benda
terhadap batang besi AB adalah …

a. 1,65 cm
b. 1,45 cm
c. 0,95 cm
d. 0,45 cm
e. 0,25 cm
27. Pada model atom Bohr, electron atom hydrogen bergerak dengan orbit lingkaran di kulit K dengan
laju sebesar v m/s. Bila jari-jari orbit electron pada kulit ini adalah r meter dan muatan electron e
Coulomb, maka arus litrik yang terjadi sepanjang lintasannya karena gerakan electron ini adalah …
(dalam Ampere)
𝑣𝑒
a. 𝜋𝑟
b.
c.
d.
e.

𝑣𝑒
2𝜋𝑟
2𝑣𝑒
𝜋𝑟
3𝑣𝑒
2𝜋𝑟
2𝑣𝑒
3𝜋𝑟

Gerakan Nasional “UN UNTUK NUSANTARA” | Paket 3 Persiapan UNBK Fisika 2020 SMA IPA

8

28. Ion positif yang bermuatan 100 μC bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 A. Jika jarak
partikel-kawat 1 cm, laju partikel 2 x 105 m/s dan μo = 4π x 10-7 Wb/Am, maka gaya yang dialami
partikel adalah …
a. 0 mN
b. 2 mN
c. 4 mN
d. 6 mN
e. 8 mN
29. Dua partikel bermuatan q1 dan q2 bergerak dalam medan magnet dengan arah kecepatan tegak
lurus medan magnet yang berarah masuk tegak lurus bidang gambar, sehingga lintasannya
berbentuk lingkaran. Jika massa partikel 2 sama dengan dua kali massa partikel 1 dan momentum
kedua partikel itu sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa …

a. q1 > 0 , q2 < 0, dan |q1| > |q2|
b. q1 > 0 , q2 < 0, dan |q1| < |q2|
c. q1 < 0 , q2 > 0, dan |q1| < |q2|
d. q1 < 0 , q2 > 0, dan |q1| > |q2|
e. q1 > 0 , q2 < 0, dan |q1| = |q2|
30. Sebuah thermometer raksa mempunyai suatu pipa kapiler dengan luas penampang 1 x 10-3 mm2.
Volume raksa dalam tabung cadangan adalah 1,0 mm3. Abaikan pemuaian gelas dalam
thermometer. Ketinggian raksa dalam pipa kapiler jika suhu dinaikkan 500C (γraksa = 18 x 10-5/0C)
adalah …
a. 6 mm
b. 7 mm
c. 8 mm
d. 9 mm
e. 11 mm
31. Segumpal es sebanyak 1,2 kg yang bersuhu – 40C dimasukkan dalam air panas b kg yang tepat
mendidih dalam panci yang kapasitas panasnya dapat diabaikan. Kalor jenis es 0,5 kal/gr0C, kalor
lebur es 80 kal/gr, dan kalor jenis air 1 kal/gr0C. Pada keadaan kesetimbangan es yang mencair 40%,
suhu campuran pada keadaan setimbang termal ini adalah …
a. 00C
b. 3,20C
c. 4,50C
d. 6,30C
e. 5,70C
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32. Jika sumber bunyi diam, panjang gelombang yang dihasilkan λo, maka jika:
(1) Sumber bunyi itu bergerak mendekati kita, panjang gelombang yang datang ke kita lebih kecil
dari λo
(2) Sumber bunyi itu bergerak mendekati kita, frekuensi bunyi yang kita tangkap lebih tinggi dari
frekuensi sumber tersebut.
(3) Kita bergerak mendekati sumber yang diam, frekuensi bunyi yang kita tangkap lebih tinggi dari
frekuensi sumber
(4) Kita bergerak mendekati sumber yang diam panjang gelombang yang kita terima lebih besar
dari λo
Pernyataan yang benar adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. Benar semua
33. Si Amir berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi lain
dengan frekuensi 676 Hz mendekati Amir dengan kecepatan 2 m/s/ Jika cepat rambat bunyi di
udara adalah 340 m/s, maka tiap detik Si Amir akan mendengar … layangan.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
34. Bila intensitas percakapan adalah 60 dB dan bunyi halilintar 120 dB, maka besar kelipatan intensitas
suara halilintar terhadap percakapan adalah n kali, dengan n adalah … juta.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
35. Sebuah mobil bermassa m melewati puncak bukit yang berbentuk busur lingkaran berjari-jari R
dengan laju konstan v. Bila percepatan gravitasi = g, maka gaya tekan total roda mobil di puncak
bukit sebesar …
a. 5m (g – v2/R)
b. 4m (g – v2/R)
c. 3m (g – v2/R)
d. 2m (g – v2/R)
e. m (g – v2/R)
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36. perhatikan ayunan konis di bawah ini. Bila panjang tali 10√2 m dan laju linear dijaga tetap pada
nilai 10 m/s dan percepatan gravitasi = 10 m/s2, maka sudut yang dibentuk tali terhadap arah
vertical θ adalah …

a. 300
b. 370
c. 450
d. 530
e. 600
37. Kawat segitiga sama sisi dialiri arus 1 A seperti ditunjukkan gambar di bawah. Induksi magnet di
pusat segitiga sebesar … (μ0 = 4π x 10-7 Wb/Am)

a. 60 μT
b. 50 μT
c. 40 μT
d. 30 μT
e. 20 μT
38. Pada percobaan kisi difraksi menggunakan sinar polikromatik, pada layar diperoleh bahwa terang
ungu keempat tepat berimpitan dengan terang hijau ketiga. Jika panjang gelombang sinar hijau
adalah 5400 Å, maka panjang gelombang sinar ungu adalah … Å
a. 4050
b. 4200
c. 4500
d. 6800
e. 7200
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39. Pipa mendatar yang menyempit pada ujungnya ditopang penumpu seperti ditunjukkan gambar.
Perbandingan diameter pipa yang menyempit dengan pipa yang lebar adalah 1 : 4. Laju air dalam
pipa yang besar adalah …

a. 0,25 m/s
b. 1,25 m/s
c. 2,25 m/s
d. 3,75 m/s
e. 4,85 m/s
40. Suatu proses fisi 235
92𝑈 mengikuti persamaan:
1
235
1
0𝑛 + 92𝑈 → 𝐵𝑎 + 𝐾𝑟 + 3 0𝑛
Jika pada proses fisi ini dibebaskan energi 200 MeV, massa neutron = p sma,massa inti 235
92𝑈 = q sma
dan 1 sma = 931 MeV, massa inti (Ba + Kr) = r sma, maka massa 3(q – r – 2p) adalah … sma.
a. 200/931
b. 400/931
c. 600/931
d. 800/931
e. 900/931
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