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ITB-75-01 
Dalam penggolongan hewan-hewan (taksonomi 
hewan), sapi termasuk ... 
A. amfibi 
B. hewan menyusui 
C. hewan melata 
D. tidak tahu 
 

ITB-75-02 
Daun dari tumbuhan yang hidup di atas sebidang tanah 
terlihat pucat (klorosis) disebabkan tanahnya ke-
kurangan unsur-unsur ... 
A. Mg dan Fe 
B. B dan Ca 
C. N, P dan K 
D. S dan Al 
 

ITB-75-03 
Bagian dari sinar matahari yang paling efektif untuk 
proses fotosintesa adalah ... 
A. sinar merah dan kuning 
B. sinar biru-violet dan merah 
C. sinar violet dan hijau 
D. sinar kuning dan hijau 
 

ITB-75-04 
Pada pembuatan tempr, tumpukan tempe terasa hangat. 
Kenaikan suhu disebabkan ... 
A. oleh asimilasi pada daun pembungkus tempe 
B. oleh pernafasan pada biji-biji kedelai yang lembab 
C. oleh pernafasan intramolekuler 
D. dikeluarkannya kembali kalori-kalori yang 

diberikan sewaktu kedelainya direbus pada awal 
pembuatan 

 
ITB-75-05 

Selama berlangsung kontraksi otot, maka akan terjadi 
... 
A. penambahan glikogen 
B. pengurangan karbondioksid 
C. penambahan oksigen 
D. pengurangan oksigen 
 

ITB-75-06 
Bagian fertil pada bunga adalah stamen (benang sari) 
dan pistillum (putik), dan bunga hermafrodit adalah 
apabila pada satu bunga ... 
A. hanya didapat stamen saja 
B. hanya didapat pistillum saja 
C. didapat stamen dan pistillum 
D. tidak didapat stamen dan pistillum 
 
 
 
 
 

ITB-75-07 
Bibit penyakit yang daya virulensinya dilemahkan 
disebut ... 
A. vaksin 
B. serum 
C. toksoid 
D. toksin 
 

ITB-75-08 
Penyakit panu atau kurap disebabkan karena infeksi ... 
A. bakteri 
B. lichen 
C. jamur 
D. virus 
 

ITB-75-09 
Yang termasuk dalam golongan penyakit keturunan 
adalah penyakit ... 
A. tuberculose 
B. epilepsi 
C. malaria 
D. sifilis 
 

ITB-75-10 
“Back-crossing” adalah persilangan ... 
A. antara suatu hibrid dengan salah satu induknya 
B. antara gen dominan dengan gen dominan 
C. antara gen dominan dengan gen intermedier 
D. pencangkokan 
 

ITB-75-11 
Yang dimaksud dengan hewan berdarah dingin ialah 
hewan yang ... 
A. darahnya tidak dapat membeku 
B. suhu tubuhnya tergantung dari suhu 

lingkungannya 
C. suhu tubuhnya lebih rendah dari suhu 

lingkungannya 
D. hidupnya di daerah kutub 
 

ITB-75-12 
Pada serangga zat asam yang diperlukan diperoleh dari 
gerakan membuka dan menutupnya trachea. 

SEBAB 
Pada serangga tidak terdapat pigmen darah yang dapat 
mengangkut zat asam. 
 

ITB-75-13 
Penyakit malaria disebabkan nyamuk Anopheles. 

SEBAB 
Plasmodium hanya dapat hidup dalam tubuh nyamuk 
Anopheles tersebut. 
 



ITB-75-14 
Tubuh tumbuhan mampu menutupi luka akibat 
gangguan mekanik dari luar. 

SEBAB 
Tubuh tumbuhan akan membentuk kambium gabus 
yang berfungsi mengganti sel-sel yang rusak pada luka 
akibat gangguan mekanik dari luar 
 

ITB-75-15 
Tanaman pot yang banyak terdapat dalam ruangan 
tertutup, pada malam hari akan menambah segar udara 
di dalam kamar. 

SEBAB 
Tumbuh-tumbuhan dengan proses fotosintesanya akan 
menghasilkan gas asam (oksigen) yang berguna untuk 
pernafasan hewan-hewan dan manusia. 
 

ITB-75-16 
Epitel pada gelembung paru-paru (saccus alveolaris) 
terdiri dari satu lapisan sel-sel berbentuk gepeng. 

SEBAB 
Di tempat itu proses difusi dari oksigen harus dapat 
berlangsung. 
 

ITB-75-17 
Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan 
manusia yang paling baik bagi pertumbuhan. 

SEBAB 
Asam amino utama dari protein nabati tidak selengkap 
asam amino utama dari protein hewani. 
 

ITB-75-18 
Suatu sel yang berada di dalam suatu larutan gula yang 
lebih pekat dari sel ternyata mengalami plasmolisa. 

SEBAB 
Cairan dari larutan yang lebih pekat, dalam proses 
osmosa akan mengalir ke larutan yang kurang pekat. 
 

ITB-75-19 
Natriumsitrat termasuk ke dalam zat anti pembekuan 
darah. 

SEBAB 
Natriumsitrat dapat mencegah pembentukan fibrin dari 
fibrinogen. 
 

ITB-75-20 
Perendaman benih dalam larutan colchilsin dapat me-
nyebabkan mutasi buatan. 

SEBAB 
Colchisin adalah suatu alkaloida yang dapat mematah-
kan kromosom. 
 

ITB-75-21 
Orang yang mempunyai golongan darah AB tidak 
dapat memberikan darahnya kepada orang yang 
bergolongan darah O. 

SEBAB 
Golongan darah AB adalah resipien universil. 
 
 
 
 
 

ITB-75-22 
Apabila pada daun putri malu (Mimosa piducia) di-
dekatkan nyala api, maka daun tersebut akan menutup. 

SEBAB 
Nyala api akan menyebabkan penggumpalan sito-
plasma dalam sel-sel parenkim daun. 
 

ITB-75-23 
Gas buang kendaraan bermotor bakar sangat men-
cemari udara kota. 

SEBAB 
Partikel-pertikel karbon gas buang dapat menutupi 
mulut daun. 
 

ITB-75-24 
Antibiotikum penisilin dapat digunakan untuk 
mengobati sipilis yang disebabkan oleh jamur. 

SEBAB 
Dalam tubuh penderita akan terjadi kompetisi antara 
mikroba penghasil penisilin dan mikroorganisme 
penyebab sipilis. 
 

ITB-75-25 
Pada kacang polong disilangkan varietas yang panjang 
dengan varietas yang kerdil (P) hasilnya hibrida yang 
semuanya panjang (F1). Penyilangan antar hybrida ini 
memberikan keturunan 75 % panjang, 25 % kerdil (F2). 

SEBAB 
Gen dengan sifat tinggi terdapat sebanyak 75 % dalam 
kromosom polong. 
 

ITB-75-26 
Darah dalam vena pulmonalis (vena paru-paru) lebih 
banyak mengandung oksigen dari pada darah dalam 
arteri pulmonalis (arteri paru-paru). 

SEBAB 
Proses difusi oksigen berlangsung dalam paru-paru. 
 

ITB-75-27 
Warna hijau di tembok mungkin disebabkan oleh … 
(1) Spyrogyra 
(2) Oedogonium 
(3) Diatomae 
(4) Pleurococcus  
Keterangan : Oedogonium hidup di air 
 

ITB-75-28 
Zat-zat kimia yang dapat dipakai untuk membersihkan 
air, diantaranya … 
(1) tawas 
(2) kaporit 
(3) batuan kapur 
(4) alkohol 
 

ITB-75-29 
Tanda-tanda tumbuhan cerofit ialah … 
(1) menggugurkan daunnya pada keadaan kering 
(2) sistem perakaran yang luas 
(3) jumlah mulut daunnya banyak 
(4) nilai osmotis sel-sel jaringannya tinggi 
 



ITB-75-30 
Sifat daun yang tepat untuk hidup di gurun pasir ialah 
… 
(1) kutikula tebal dan stomata sedikit 
(2) kutikula tipis dan stomata tersembunyi 
(3) kutikula tebal dan stomata tersembunyi 
(4) kutikula tipis dan stomata banyak 
 

ITB-75-31 
Meristem primer pada tumbuhan tinggi pada umumnya 
berfungsi melakukan … 
(1) pertumbuhan batang ke arah memanjang 
(2) pertumbuhan akar ke arah melebar 
(3) pertumbuhan akar ke arah memanjang 
(4) pertumbuhan batang ke arah melebar 
 

ITB-75-32 
Khloroplas dapat ditemukan … 
(1) sel penutup mulut daun 
(2) sel tetangga mulut daun 
(3) sel palisade mesofil daun 
(4) sel epidermis daun 
 

ITB-75-33 
Organisme yang disebut plankton mempunyai ciri-ciri 
… 
(1) parasit ikan-ikan di danau buatan 
(2) hanya dapat dilihat dengan jelas dengan bantuan 

mikroskop 
(3) hanya hidup di air tawar 
(4) gerakannya pasif 
 

ITB-75-34 
Umumnya mikroorganisme mendapat energi dengan 
jalan fermentasi yang merupakan proses … 
(1) penggabungan senyawa-senyawa anorganik tanpa 

adanya oksigen 
(2) pemecahan senyawa-senyawa organik dengan 

adanya oksigen 
(3) penggabungan senyawa-senyawa anorganik 

dengan adanya oksigen 
(4) pemecahan senyawa-senyawa organik tanpa 

adanya oksigen 
 

ITB-75-35 
Tumbuhan yang hidup menyesuaikan diri dengan 
daerah tumbuh yang teduh (kurang cahaya matahari) 
umumnya mempunyai daun yang … 
(1) mulut daunnya ditemukan hanya pada permukaan 

atasnya 
(2) lebar dan tipis 
(3) sempit dan tebal 
(4) mulut daunnya ditemukan pada kedua permukaan-

nya 
 

ITB-75-36 
Kelompok tumbuhan yang tidak mampu memanfatkan 
cahaya matahari sebagai sumber energi, diantaranya … 
(1) parasit 
(2) liana 
(3) saprofit 
(4) epifit 
 

ITB-75-37 
Faktor yang menyebabkan air mengalir dari bagian 
akar sampai ke daun adalah … 
(1) transpirasi 
(2) respirasi 
(3) tekanan akar 
(4) evaporasi 
 

ITB-75-38 
Penyakit-penyakit pada manusia yang disebablan oleh 
bakteri ialah … 
(1) sipilis 
(2) kolera 
(3) tifus 
(4) poliomielitis 
 

ITB-75-39 
Salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah 
vitamin yang terdapat dalam … 
(1) kecambah dan buah-buahan yang asam 
(2) minyak ikan dan telur 
(3) bayam dan kubis 
(4) air susu dan wortel 
 

ITB-75-40 
Ikan bandeng (Chanos chanos) ialah ikan yang ter-
masuk kelompok ikan Teleostei yang dapat hidup di … 
(1) air payau 
(2) tambak-tambak 
(3) laut 
(4) danau buatan 
 

ITB-75-41 
Air yang terlalu banyak diambil tumbuhan akan 
dikeluarkan lagi melalui proses … 
(1) transpirasi 
(2) fotosintesa 
(3) gutasi 
(4) respirasi 
 

ITB-75-42 
Tumbuhan yang termasuk tumbuhan halofit, umumnya 
hidup menyesuaikan diri dengan keadaan … 
(1) cukup air 
(2) tanah yang berpasir 
(3) kelembaban yang rendah 
(4) yang berkadar garam tinggi 
 

ITB-75-43 
Faktor-faktor dalam tanah yang menentukan 
penyebaran, pertumbuhan dan ketahanan hidup 
tumbuhan adalah … 
(1) kadar air (kelembaban) tanah 
(2) zat organik dan udara dalam tanah 
(3) struktur, pH dan komposisi mineral tanah 
(4) suhu tanah 
 



ITB-75-44 
Urea yang dipakai untuk memupuk tanaman … 
(1) dalam tanah terurai menjadi amoniak 
(2) oleh Rhizobium diubah menjadi asam amino 

kemudian diserap oleh tanaman 
(3) sesudah proses litifikasi diserap oleh akar dalam 

bentuk nitrat 
(4) langsung diserap oleh bulu akar karena nitrogen 

sudah berbentuk senyawa organik 
 

ITB-75-45 
Yang dimaksud dengan khlorofil ialah … 
(1) pigmen tertentu di dalam khloroplast 
(2) plastida yang berwarna hijau  
(3) senyawa kimia yang mengandung unsur 

magnesium 
(4) kloroplast, yang di bawah mikroskop terlihat 

sebagai butir-butir berwarna hijau 
 

ITB-75-46 
Yang disebut lingkaran tahun ialah daerah pada … 
(1) kulit kayu yang meliputi musim kering dan musim 

hujan 
(2) lapisan gabus yang meliputi musim kering dan 

musim hujan 
(3) kayu sekunder yang meliputi musim kering dan 

musim hujan 
(4) kambium yang meliputi musim kering dan musim 

hujan 
 

ITB-75-47 
Kulit kita antara lain berperan sebagai alat … 
(1) ekskresi 
(2) proteksi (pelindung) 
(3) pengatur suhu 
(4) peraba dan perasa 
 

ITB-75-48 
Jaringan epithel … 
(1) sel-sel yang membangunnya tersusun rapat satu 

sama lain 
(2) berperan dalam proteksi, absorpsi dan ekskresi 
(3) dapat membentuk kelenjar 
(4) terdapat bagian yang berbatasan dengan rongga di 

dalam atau di luar tubuh 
 

ITB-75-49 
Orang yang kembar tidak identik (fraternal) berasal 
dari … 
(1) dua spermatozoid dan satu sel telur 
(2) satu spermatozoid dan dua sel telur 
(3) satu spermatozoid dan satu sel telur 
(4) dua spermatozoid dan dua sel telur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITB-75-50 
Manusia dimulai dari satu zigot dengan jumlah kromo-
som 46. Ini berasal dari … 
(1) 21 kromosom dari sel spermatozoid dan 25 kro-

mosom dari sel telur. 
(2) 24 kromosom dari sel spermatozoid dan 22 kro-

mosom dari sel telur. 
(3) 22 kromosom dari sel spermatozoid dan 24 kro-

mosom dari sel telur. 
(4) 23 kromosom dari sel spermatozoid dan 23 kro-

mosom dari sel telur. 
 
 


