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SOAL  OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIOLOGI TINGKAT KOTA 2009

1. Proses perubahan gas hidrogen, amonia, metan dan uap air 
menjadi asam amino merupakan teori evolusi kimia untuk 
menjelaskan bagaimana asal usul kehidupan. Teori tersebut 
disampaikan oleh ….
A. Fransisco Redi C. Harold Urey
B. Lazzaro Spalanzani D. Louis pasteur

2. Perhatikan ciri-ciri tanaman berikut!
1. akar tunggang
2. ikatan pembuluh teratur
3. pertulangan daun menyirip
4. berkembangbiak dengan biji
Manakah kelompok tanaman yang memenuhi ciri-ciri tersebut?
A. tebu, jeruk dan padi
B. padi, rambutan dan jeruk
C. jagung, kepala dan padi
D. durian, mangga dan jambu

3. Suatu mahluk hidup memiliki ciri-ciri bersel banyak dan mampu 
melakukan fotosisntesis, maka dikelompokan kedalam kingdom 
….
A. Monera C. Protista
B. Fungi D. Plantae

4. Hewan langka dapat dilindungi dengan cara membuat ….
A. Taman hutan raya C. Cagar alam
B. Kebun raya D. Suaka margasatwa

5. Pernyataan yang benar tentang organel sel dan fungsinya 
adalah ….
A. dinding sel berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat
B. mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam proses 

respirasi
C. ribosom berfungsi mengatur kegiatan sel
D. lisosom berfungsi sebagai pengoksidasi

6. Jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat nenyimpan 
cadangan makanan adalah ….
A. Parenkim C. epidermis
B. Sklerenkim D. kolenkim

7. Perhatikan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem 
berikut:
1. ikan 5. lele
2. air 6. teratai
3. siput 7. batu
4. tanah 8. rumput
Komponen yang merupakan komunitas adalah nomor ….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 3, 5, dan 6
C. 2, 4, 6, dan 8
D. 2, 4, 5, dan 8

8. Piramida makanan pada ekosistem yang seimbang akan terlihat 
….
A. produsen lebih sedikit dari konsumen tingkat I
B. konsumen tingat I lebih sedikit dari konsumen tingkat II
C. produsen lebih banyak dari konsumen tingkat I
D. konsumen tingkat II lebih banyak dari konsumen tingkat I

9. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Ikan lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan 

air.
2. Cumi-cumi mengeluarkan cairan seperti tinta.
3. Bentuk daun teratai berbeda dengan daun kaktus.
4. Berbagai bentuk paruh burung sesuai dengan jenis 
makanannya.
Pernyataan di atas yang merupakan contoh adaptasi morfologi 
adalah ….
A. 1 dan 2 C. 1 dan 2
B. 2 dan 3 D. 3 dan 4

10. Upaya manusia mencegah terjadinya pemanasan global adalah 
….
A. pengurangan penggunaan CFC dan Halogen
B. menghentikan pembuangan limbah diair
C. melindung hutan secara maksimal
D. mengurangi penggunakan kaca pada gedung bertingkat

11. Perhatikan grafik berikut!

Kebutuhan 
Pangan

Jumlah 
Penduduk

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ….
A. jumlah penduduk meningkat, jumlah kebutuhan pangan 

meningkat
B. penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan

pangan
C. jumlah penduduk meningkat, jumlah kebutuhan pangan 

menurun
D. jumlah penduduk kebutuhan pangan, tidak tergantung 

terhadap jumlah penduduk
12. Individu-inidividu yang mampu mempertahankan kelangsungan 

adalah ….
A. individu yang mempunyai jenis makanan yang sangat 

spesifik
B. individu yang proses perkembangbiakannya relatif cepat 

dan singkat
C. individu yang ukuran tubuhnya tidak terlalu besar dan tidak 

terlalu kecil
D. individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan mampu berkembangbiak
13. Rekayasa reproduksi dengan cara mengubah urutan informasi 

genetik di dalam kromosomnya akan menghasilkan individu 
baru yang bersifat ….
A. bervariasi lebih baik dan menghasilkan individu baru lebih 

banyak dalam waktu yang singkat
B. seragam lebih baik dan menghasilkan individu lebih 

banyak dalam waktu yang singkat
C. bervariasi lebih baik dan sedikit dalam waktu yang lama
D. seragam lebih baik dan sedikit waktu yang lama

14. Perhatikan gambar percobaan berikut!

Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup 
yaitu ….
A. bergerak
B. menerima dan bereaksi terhadap rangsang
C. memerlukan makanan
D. mengeluarkan zat sisa

15. Antibiotik yang dihasilkan oleh jamur penicillium adalah ….
A. Streptomisin C. Sefalosparin
B. Tetrasiklin D. Penicilin

16. Jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat dan jaringan saraf 
bekerja sama melakukan fungsi tertentu menbentuk ….
A. Sel C. organ
B. sistem organ D. organisme

17. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ....

Berapa jumlah rantai makanan yang terbentuk?
A. 2 C. 4
B. 3 D. 5
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18. Interaksi antara pohon mangga dengan benalu termasuk 
simbiosis ….
A. Parasitisme C. saprofitisme
B. Komensalisme D. mutualisme

19. Organel yang berfungsi aktif  pada pembelahan sel dan hanya 
terdapat pada sel hewan adalah ….
A. Ribosom C. kromosom
B. Mitokondria D. sentrosom

20. Pernyataan dibawah ini berhubungan dengan teknologi 
reproduksi bayi tabung, kecuali ….
A. fertilisasi terjadi di luar tubuh
B. perkembangan janin tidak terjadi di dalam rahim
C. zigot yang berkembang hingga tahap morula diimplantasi 

ke rahim
D. zigot yang terbentuk dapat disimpan hingga waktu tertentu 

untuk kemudian ditumbuhkembangkan lagi sesuai 
permintaan ‘orang tua ‘ yang bersangkutan

21. Pernyataan dibawah ini adalah dampak negatif perkembangan 
bioteknologi kecuali ….

A. resistensi masyarakat terhadap tanaman transgenik tahan 
hama karena menyebabkan kematian serangga hama

B. resistensi masyarakat terhadap produk transgenik karena 
belum jelasnya penelitian tentang pengaruh negatif produk 
transgenik terhadap kesehatan manusia

C. resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik 
karena kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan 
ekosistem

B. resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik 
tersebut

22. Secara prinsip, materi genetik yang disisipkan ke materi genetik 
GMO (Genetically Modified Organisms) adalah ….

A. Kromosom C. DNA
B. Gen D. nukleotida

23. Pernyataan yang sesuai dengan proses alam adalah ….
A. rumput dapat ditemukan dimana-mana, karena rumput 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.
B. kupu-kupu Biston betularia yang hidup di Inggris setelah 

revolusi industri banyak yang bersayap gelap karena polusi 
asap menyamarkan dari pandangan pemangsa

C. daun suatu tumbuhan berwarna hijau karena memiliki
klorofil

D. belalang yang berwarna hijau mempunyai kaki yang dapat 
digunakan untuk meloncat

24. Beberapa fungsi jaringan yang terdapat pada hewan dan 
manusia adalah sebagai berikut:
1. pelindung 
2. tempat melekat otot 
3. penyerapan 
4. wadah sumsum merah 
5. penanggung jawab gerakan 
6. ekskresi 
7. sekresi 
Dari fungsi-fungsi diatas. Yang termasuk fungsi jaringan epithel 

adalah ….
A. 1-2-4-6
B. 1-3-6-7
C. 2-4-5-6
D. 3-5-6-7

25. Perhatikan gambar berikut :

Badan Malpighi yaitu yang bernomor ….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 1.2.3.4. dan 5

26. Tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan karbondioksida 
pada paru-paru terjadi di bagian ….
A. Trakea C. bronkiolus
B. Bronkus D. alveolus

27. Hati termasuk juga sebagai organ ekskresi karena berfungsi 
mengeluarkan ….
A. Vitamin A
B. bilirubin dan urea
C. gula dan dalam darah
D. gula dalam bentuk glikogen

28. Zat sisa berupa nitrogen pada serangga selanjutnya akan …..
A. dibuang dalam bentuk urea
B. diserap untuk membentuk kitin
C. diserap untuk membentuk protein di darah
D. dibuang dalam bentuk amunium

29. Jika hasil tes urin seseorang mengandung glukosa. Diduga 
orang tersebut menderita penyakit …..
A. diabetes insipidus C. diabetes melitus
B. batu ginjal D. nefritis

30. Perhatikan bagan sel saraf berikut ini!

Fungsi bagian ditunjukkan nomor X adalah ….
A. meneruskan rangsangan ke badan sel
B. mengolah rangsang dan menanggapinya
C. menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya
D. meneruskan rangsang dari badan sel

31. Bagian telinga yang pertama kali menerima-menerima grtaran 
yaitu bagian …..
A. tulang sanggurdi C. tingkap bundar
B. tingkap jorong D. selaput gendang

32. Ketika seorang atlit berlari. Denyut jantung dan pernafasan 
menjadi lebih cepat dan setelah beristirahat akan normal 
kembali. Yang bertugas menormalkan kembali denyut jantung 
yaitu …..

A. susum tulang belakang C. medula oblongata
B. saraf simpatik D. saraf parasimpatik

33. Sistem saraf difus dimiliki oleh ….
A. Amoeba C. Hydra
B. Belalang D. cacing pita

34. Jika seseorang menderita buta warna total. Maka warna yang 
dilihatnya ….
A. hitam semua C. putih semua
B. hitam dan putih D. merah dan hijau

35. Pernyataan berikut yang menunjukkan cara pengangkutan 
hormon endokrin di dalam tubuh yaitu …..
A. hormon diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan saraf 

dan berlangsung cepat
B. hormon diangkut dari kelenjar buntu dan diedarkan ke 

seluruh tubuh oleh darah berlangsung lambat
C. hormon beredar bersamaan peredaran darah menuju 

organ-organ tertentu
D. hormon diedarkan oleh pembuluh limfe dari kelenjar buntu 

menuju jaringan dan organ tertentu
36. Hormon glukagon dihasilkan oleh kelenjar ….

A. Hipofisa C. pankreas
B. anak ginjal D. hipothalamus

37. Seorang atlit pelompat galah dalam usahanya mencapai 
lompatan yang tinggi terutama memerlukan hormon …..
A. adrenalin C. insulin
B. oksitosin D. tiroksin

38. Diantara hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis anterior
berikut yang berfungsi untuk merangsang sintesis protein, 
metabolisme lemak serta pertumbuhan tulang dan otot yaitu ….

A. prolakitn
B. somatotropin
C. gonadotropin
D. MSH
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39. Jika 1: hiphotalamus, 2: hipofisis, 3: ovarium, 4: testes
Terkait sistem hormonal, jika wanita mandul kemungkinan 
gangguan terjadi pada organ kelenjar ….
A. 3 saja
B. 2 dan 3
C. 1, 2, dan 3
D. 1, 2, 3 dan 4

40. Metamorfosis pada katak terutama dipengaruhi oleh hormon 
…..
A. adrenalin C. gonadotropin
B. kortison D. tiroksin

41. Diantara hormon tumbuhan berikut yang berfungsi 
menghilangkan dormansi biji dan memacu perkecambahan yaitu 
…..
A. auksin C. giberelin
B. sitokinin D. asam traumalin

42. Perhatikan gambar berikut!

Bagian dari saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai 
tempat implantasi embrio setelah fertilisasi adalah yang 
bernomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

43. Perhatkan gambar berikut ini!

Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara 
vegetatif. yitu dengan ….
A. Spora C. tunas
B. Umbi D. rhizome

44. Untuk melindungi embrio dari tekanan dan goncangan, maka 
embrio mamalia terutama terbungkus oleh lapisan ….

A. Amnion C. chorion
B. Plasenta D. allantois

45. Testosteron yang berperan untuk reproduksi dihasilkan oleh …..
A. sel spermatozoa C. sel sertoli
B. sel leydig D. sel spermatosit

46. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri 
genus Neisseria yaitu
….
A. Syphilis C. gonorea/raja singa
B. AIDS D. kandidiasis

47. Pada proses pembentukkan gamet ( gametogenesis ) terjadi 
proses pembelahan ….
A. Mitosis C. meiosis
B. mitosis dan meiosis D. amitosis

48. Tujuan program KB dapat dicapai dengan melalui …..
A. mengadakan suntikan masal
B. menghambat perkawinan
C. menunda pernikahan usia muda
D. mengurangi rumah sakit bersalin

49. Jika pada suatu peristiwa kloning, inti sel tubuh diambil dari 
kelinci berbulu putih jantan kemudian ditransplantasikan ke ovum 
kelinci berbulu belang betina dan ditanam dirahim kelinci berbulu 
hitam. Maka individu baru yang akan terbentuk ….
A. kelinci berbulu brlang betina
B. kelinci berbulu putih jantan
C. kelinci bernulu hitam betina
D. kelinci berbulu hitam jantan

50. Perhatikan tabel dibawah ini!

NO Penambahan 
pupuk

Tinggi tanaman (cm)

Hari 
ke-5

Hari 
ke-6

Hari ke-7

1 - 35 37.5 38.5

2 1 bungkus 33 36.5 40

3 2 bungkus 38 43 49.5

Kesimpulan yang diambil dari hasil percobaan yang 
berhubungan dengan cirri mahluk hidup adalah ….
A. bergerak dan berkembang
B. berkembang dan tumbuh
C. tumbuh dan memerlukan nutrisi
D. memerlukan nutrisi dan iritabilita

51. Perharikan gambar berikut!

Jaringan palisade dan jaringan pembuluh angkut ditunjukkan 
oleh bagian nomor ….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 5 dan 6

52. Pohon beringin dan karet hias memiliki akar menggantung yang 
berfungsi untuk bernapas. Yaitu melalui …..
A. epidermis C. lenti sel
B. stomata D. korteks

53. Hama tanaman yang menyerang dan merusak tanaman 
tembakau adalah ….
A. Mozaic virus C. Phytophora infestans
B. Ustilago scitaminea D. Pyricularia orizae

54. Klorofil pada daun banyak terdapat pada jaringan …..
A. Palisade dan epidermis
B. Bunga karang dan stomata
C. Palisade dan bunga karang
D. Pengangkut dan palisade 

55. Perharikan table hasil pengamatan berikut!

Keadaan Daun Warna Daun 
Sebelum Ditetesi 
lodium

Warna daun 
Setelah Ditetesi 
Iodium

Daun ditutup Hijau Muda Hijau Muda
Daun tidak 
ditutup

Hijau Muda Hijau dengan 
bercak biru 
keunguan 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan 
bahwa
A. daun yang melakukan fotosintesis daun yang ditutup kertas 

aluminium
B. daun yang melakukan fotosintesis daun yang tidak ditutup 

kertas aluminium
C. fotosintesis memerlukan oksigen dan air
D. fotosintesis menghasilkan karbondksida

56. Simaklah pernyataan berikut 
1. kecepatan angin
2. intensitas cahaya matahari 
3. konsentrasi karbondioksida
4. kelembaban udara 
5. suhu udara
6. curah hujan 
Proses fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh hal-hal 
berikut ….
A. 1. 2. dan 4
B. 2. 3. dan 5
C. 3. 5. dan 6
D. 4. 5. dan 6 
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57. Perhatikan reaksi fotosintesis berikut 

Pada reaksi fotosintesis tersebut. Zat yang dihasilkan dan 
bermanfaat untuk mahluk hidup adalah ….
A. CO2

B. H2O
C. C6H12O6

D. H2

58. Perhatikan gambar berikut:

air mendidih

air panas

alkohol
yodium

(2) (3) (4)
(1)

Memasukkan daun hasil percobaan kedalam alkohol panas (3) 
dimaksudkan agar …. 
A. Sel-sel daun mati C. daun menjadi pucat 
B. daun berubah menjadi biru D. klorofil daun larut

59. Faktor luar yang penting bagi tumbuhan tetapi dapat 
menghambat pertumbuhan adalah ….
A. suhu udara C. kandungan nutrisi 
B. cahaya matahari D. hormon tumbuhan 

60. Zat yang dapat mempercepat pematangan buah mangga 
tersebut adalah ….
A. auksin C. giberalin 
B. sitokikin D. gas etilen 

61. Simaklah data ciri pertumbuhan dan perkembangan berikut: 
1. tumbuhan kumis 
2.  jumlah sel bertambah 
3. menghasilkan sel tetur 
4. ukuran bertambah besar 
5. mengalami menstruasi
6. tubuh bertambah tinggi 
Yang merupakan ciri pertumbuhan adalah ….
A. 1. 2. dan 4
B. 2. 3. dan 4
C. 1. 3. dan 5
D. 2. 4. dan 6

62. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia yang cukup 
cepat terjadi pada masa ….
A. Anak-anak C. Balita 
B. Remaja D. Dewasa 

63. Perhatikan ciri-ciri berikut
1. Timbul jerawat di kulit muka 
2. Dada membidang 
3. Tumbuhan kumis dan jambang 
4. Mengalami menstruasi 
5. Suara membesar 
6. Tumbuhnya buah dada 
Ciri-ciri sek sekunder yang nampak pada remaja pria adalah ….
A. 1. 2. dan 4 C. 2. 3. dan 5
B. 3. 4. dan 6 D. 4. 5. dan 6

64. Pehatikan gambar berikut 
Hormon yang mempengaruhi 
sifat seks sekunder dihasilkan 
oleh nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

65. Kelompok hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna 
adalah ….
A. Kupu-kupu. Jengkrik dan nyamuk 
B. Lalat. Belalang dan jangkrik 
C. Lalat. Lebah dan kupu-kupu 
D. belalang. Lipas dan jangkrik 

66. Perhatikan gambar berikut 

Pada proses metagenesis hewan pada gambar tersebut. Fase 
generatif terjadi pada nomor ….
A. 1. 2. dan 3
B. 2. 3. dan 4 
C. 3. 4. dan 5 
D. 4. 5. dan 6

67. Pertumbuhan sekunder suatu tumbuhan disebabkan oleh 
aktivitas ….
A. Jaringan parenkim pada batang 
B. Jaringan meristem pada titik tumbuhan 
C. Jaringan kambium 
D. Jaringan xilem dan floem 

68. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan 
bertambah besar dan panjang karena ….
A. penebalan dari dinding sel yang sudah tua dalam jaringan 
B. penambahan panjang ukuran sel dalam jaringan 
C. penambahan jumtah sel dalam jaringan
D. penambahan besar dari jumlah sel dalam jaringan 

69. Jika dalam sel telur ayam terdapat 78 buah kromosom. Maka 
dalam sel tubuhnya memiliki jumlah kromosom sebanyak ….
A. 39 buah C. 39 pasang
B. 78 buah D. 156 buah 

70. Andi memiliki sifat hidung mancung. Mata sipit dan rambut lurus 
seperti orang tuanya. Yang menetukan sifat-sifat pada Andi 
tersebut adalah ….
A. Kromosom C. Gen 
B. Genotif D. Fenotif 

71. Persilangan bunga pukul empat berwarna merah dengan bunga 
berwarna putih menghasilkan keturunan pertama berwarna 
merah. Kemungkinan kedua induknya adalah ….
A. Bunga merah dominan. Dan bunga putih reseif
B. Bunga merah dominan. Dan bunga putih intermedier 
C. Bunga merah dan putih sama-sama intermedier 
D. Bunga merah intermedier. Dan bunga putih sesesif 

72. Anto memiliki sifat yang sama dengan kakeknya. Yaitu rambut 
lurus.padahal kedua orang tua Anto berambut kriting. Secara 
genetika sifat rambut lurus pada kakek Anto adalah ….
A. Dominan C. resesif 
B. intermedier D. semi dominant

73. Persilangan bunga Mirabilis jalapa merah dengan Mirabilis jalapa 
putih menghasilkan keturunan F-1 berwarna merah semua. 
Bagaimanakah perbandingan fenotif keturunan F-2 nya ….
A. 25% merah : 25% merah mudah : 50% putih 
B. 25% merah : 50% merah mudah : 25% putih 
C. 75% merah : 25% putih 
D. 50% merah : 50% putih 

74. Dibawah ini adalah manfaat ilmu genetika dalam bidang 
pertanian kecuali ….
A. dihasilkan buah semangka tanpa biji 
B. dihasilkan tanaman padi jenis IR 
C. diperoleh jagung hibrida 
D. dihasilkan jambu Bangkok 

75. Dibawah ini merupakan ciri-ciri penyakit yang di sebabkan oleh 
faktor genetic kecuali ….
A. dapat diwariskan kepada keturunannya 
B. umumnya dibawa oleh gen resesif 
C. dapat ditularkan kepada orang lain 
D. bersifat homozigot resesif 
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76. Perhatikan gambar berikut:

Bagian yang ditunjuk oleh no. 1 dan no. 2 adalah ….
A. tulang rusuk sejati dan tulang dada 
B. tulang rusuk melayang dan tulang belakang 
C. tulang rusuk palsu dan tulang dada 
D. tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu 

77. Perhatikan gambar berikut :

1 2

Persedian yang ditunjuk oleh huruf a dan b adalah ….
A. bagian (1) adalah sendi peluru. Bagian (2) adalah sendi 

engsel 
B. bagian (1) adalah sendi peluru. Bagian (2) adalah sendi 

putar
C. bagian (1) adalah sendi engsel. Bagian (2) adalah sendi 

geser 
D. bagian (1) adalah sendi putar. Bagian (2) adalah sendi 

engsel 
78. Hewan-hewan yang mempunyai rangka luar adalah ….

A. nyamuk. Kepiting. Ikan C. lalat. Ular. Katak 
B. kepiting. Siput. Ikan D. kepiting. Kadal. Lalat 

79. Paramaecium dapat bergerak dengan menggunakan ….
A. rambut getar (silia) 
B. protoplasma yang dijulurkan (pseudopodia) 
C. bulu cambuk (flagel) 
D. tentakel 

80. Spermatozoid lumut. Dapat berenang melewati air hujan ke arah 
sel telur di dalam arkegonium lumut betina. Gerakan ini 
termasuk gerak ….
A. kemotaksis C. fototropisme 
B. kemotropisme D. fotonasti

81. Suatu kelainan dari tulang belakang yang disebabakan tulang 
belakang melengkung ke arah depan disebut ….
A. skoliosis C. atropis
B. lordosis D. kifosis 

82. Perhatikan gambar berikut :

Organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim renin 
dan pepsin. Serta berperan untuk menyerap kembali air dari 
proses pencernaan ditunjukan oleh nomor ….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 1 dan 2
D. 2 dan 4

83. Pada waktu menelan. Makanan tidak akan masuk ke dalam 
saluran pernapasan. Karena ….
A. esophagus ditutup oleh epiglotis
B. faring ditutup oleh epiglotis
C. faring dibuka oleh esofagus 
D. bronkus dibuka oleh epiglotis

84. Perhatikan gambar berikut :

Bagian yang ditunjukan X dan Y berfungsi untuk ….
A. X menghasilkan cairan glukosa. Dan Y menghasilkan 

cairan empedu 
B. X menghasilkan cairan lemak. Dan Y menghasilkan sel 

darah putih 
C. X menghasilkan cairan empedu. Dan Y menghasilkan 

enzim pencernaan 
D. X menghasilkan enzim lipase. Dan Y menghasilkan enzim 

pencernaan 
85. Hewan yang mempunyai lambung kelenjar ( proventriculus ) dan 

lambung pengunyah ( ventriculus ) adalah ….
A. sapi C. domba
B. ayam D. buaya 

86. Paramaecium mempunyai sistem pencernaan lebih maju 
dibandingkan dengan Amoeba. Sebab ….
A. Paramaecium sudah mempunyai lubang mirip dengan mulut 
B. Paramaecium mempunyai vakuola 
C. Amoeba tidak mempunyai kaki semua 
D. Paramaecium dan amoeba sama-sama melakukan 
pencernaan ekstrasel 

87. Orang yang mengalami kolesterol tinggi ( hiperkolesterolemia ) di 
dalam darahnya perlu mengurangi makanan yang mengandung 
….
A. protein yang tinggi C. serat yang tinggi 
B. lemak yang tinggi D. vitamin yang tinggi 

88. Vitamin yang berperan sebagai antioksidan adalah vitamin ….
A. B12 C. C 
B. D D. K 

89. Berikut adalah organ yang terdapat saluran pernafasan :
1. alveolus 
2. bronkiolus
3. bronkus 
4. laring 
5. trakea 

Organ pada saluran pernapasan yang tersusun atas tulang 
rawan adalah ….
A. 1 dan 2 C. 3 dan 4
B. 2 dan 3 D. 4 dan 5

90. Perhatikan gambar berikut :

Gambar di atas adalah sebagian dari jaringan yang ada di 
dalam paru-paru. Pernyataan yang benar tentang gambar di 
atas adalah ….
A. bagian yang ditunjukan adalah brokiolus. Merupakan 

cabang dari bronkus 
B. bagian yang ditunjukan adalah bronkus. Merupakan 

cabang dan trakea 
C. bagian yang ditunjukan adalah trakea. Merupakan pangkal 

tenggorok 
D. bagian yang ditunjukan adalah alveolus. Merupakan 

tempat pertukaran gas 



Halaman 6 dari 6

91. Berhubungan dengan pernapasan dada, manakah dari 
pernyataan berikut ini yang benar?
A. Pada pernapasan dada, udara masuk ketika tulang rusuk 

turun dan diafragma mendatar
B. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk 

terangkat dan diafragma melengkung
C. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk 

terangkat dan diafragma mendatar
D. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk 

terangkat dan diafragma mendatar

92. Peredaran darah kecil pada burng secara berurutan adalah ....
A. Seluruh tubuh – serambi kanan – paru-paru- bilik kiri
B. Bilik kanan – paru-paru – serambi kanan- bilik kiri
C. Serambi kanan – bilik kanan – paru-paru – serambi kiri
D. Serambi kanan – bilik kiri – paru-paru – serambi kiri

93. Berikut ini ciri pernapasan pada serangga
1. Alat pernapasan paru-paru
2. Lubang pernapasan disebut stigma
3. Oksigen beredar melalui pundi-pundi udara
4. Oksigen beredar melalui trakeol
Yang berperan dalam pertukaran gas ditunjukkan oleh nomor 
....
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

94. Penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri, virus, atau kedua-
duanya sekaligus, nama penyakit tersebut adalah ....
A. Asma C. Pneumonia
B. Enfisema D. Bronkitis

95. Pembuluh vena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali ....
A. Memiliki banyak katub di sepanjang pembuluh
B. Terletak dekat permukaan tubuh
C. Memiliki dinding otot tipis
D. Denyut terasa jelas ketika diraba

96. Berikut ini adalah ciri-ciri sel darah merah:
1. Tidak mengandung inti
2. Bentuk bikonkaf
3. Memiliki mitokondria
4. Bentuk bikonvex
Eritrosit mamalia ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4

97. Golongan darah AB disebut resipien universal sebab dapat 
menerima golongan darah ....
A. A dan B C. AB
B. O D. A, B, AB dan O

98. Pada beberapa jenis reptil, seperti ular dan kadal, pemisahan 
bilik jantung masih belum sempurna. Di antara bilik kiri dan bilik 
kanan terdapat suatu lubang kecil yang disebut ....
A. Foramen panizae C. Labirin
B. Linea lateralis D. Spirakel

99. Hewan bersel satu melakukan pernapasan dengan menyerap 
oksigen melalui ....
A. Rongga antar sel C. Rongga makanan
B. Selaput plasma D. Vakuola berdenyut

100. Apabila terjadi endapan lemak dan endapan kapur pada 
pembuluh darah, dapat menyebabkan ....
A. Arteriosklerosis C. Hemofilia
B. Anemia D. Thalasemia

Soal isian singkat

101. Pada proses jaring-jaring makanan energi yang diterima oleh 
tingkatan lebih tinggi hanya 10 dari energi yang diterima 
oleh tinkatan trofik yang dibawahnya. Apabila pada suatu 
ekosistem terdapat rumput, ulat, kelinci, burung pipit, rubah dan 
ular pohon dan energi yang didapatkan oleh rumput dari energi 
matahari adalah 10.000 Kkal. Maka energi yang didapatkan 
oleh ular sebesar .....(a)..... kal, dan energi yang didapatkan 
oleh rubah yang memakan kelinci sebesar .....(b)........kal

102. Struktur anatomi akar dikotil dari bagian terluar ke dalam 
........(a).......;.......(b)........;........(c)........;.........(d)..........

103. Pada proses reproduksimtumbuhan Angiosprem, endosperm 
pada biji terbentuk sebagai hasil fusi ..........(a)...........dan 
.............(b).............

104. Perkawinan parental (P1) berfenotip tinggi merah (TTMM) 
dengan pendek putih (ttmm) akan menghasilkan keturun(F1) 
berfenotip tinggi merah (TtMm). Jika F1 kawin sesamanya , 
maka persentase F2 yang memiliki genotip bebeda dengan F1 
adalah ...............

105. Dalam rekayasa genetika, sel yang terbentuk dari proses fusi 
sel disebut .......................

106. Daya akomodasi mata diatur oleh otot pengikat lensa mata, 
yaitu ..................................

107. Pada sistem reproduksi pria, bagian yang berfungsi sebagai 
tempat penyimpanan sperma adalah .................

108. Apabila tubuh seseorang terinfeksi oleh bakteri patogen, maksa 
jenis sel sel darah putih yang akan mengalami peningkatan 
jumlahnya adalah ...............................

109. Jenis kelainan pada tulang dimana ruas-ruas tulang belakang 
membengkok ke arah samping dimanakan ........................

110. Enzim ini berfungsi memecah protein di dalam lambung 
mamalia dan terakktivasi oleh perubahan pH lambung Enzim 
tersebut dinamakan ..................................

111. Pertukaran gas oksigen dan karbondioksida yang  terjadi 
antara pembuluh darah kapiler dengan cair jaringan 
berlangsung  melalui proses ..................................

112. Pembuluh darah kapiler berbeda secara strukturai  dan 
fungsional dengan pembuluh darah vena dan arteri. Untuk 
menunjang fungsinya, pembuluh kapiler dilapisi oleh jenis 
jaringan epitel yaitu ...........................

113. Pada saat lingkungan eksternal tidak menguntungkan, kadang 
tubuh kita secara fisiologis mengekresikan keringat, misalnya 
jika temperatur lingkungan meningat. Eksresi keringat ini pada 
dasarnya bertujuan untuk ..............................

114. Paku-pakuan dan pinus tidak termasuk dalam filum Anthophyta, 
sebab paku-pakuan melakukan reproduksi dengan 
menghasilkan (a) …….., sedangkan alat reproduksi pada pinus 
disebut (b) ………



SOAL  OLIMPIADE SAINS NASIONAL BIOLOGI TINGKAT KOTA 2009

1.
Proses perubahan gas hidrogen, amonia, metan dan uap air menjadi asam amino merupakan teori evolusi kimia untuk menjelaskan bagaimana asal usul kehidupan. Teori tersebut disampaikan oleh ….


A. Fransisco Redi


C.
Harold Urey


B. Lazzaro Spalanzani

D.
Louis pasteur


2.
Perhatikan ciri-ciri tanaman berikut!



1.
akar tunggang



2.
ikatan pembuluh teratur



3.
pertulangan daun menyirip



4.
berkembangbiak dengan biji



Manakah kelompok tanaman yang memenuhi ciri-ciri tersebut?





A.
tebu, jeruk dan padi



B.
padi, rambutan dan jeruk



C.
jagung, kepala dan padi



D.
durian, mangga dan jambu


3.
Suatu mahluk hidup memiliki ciri-ciri bersel banyak dan mampu melakukan fotosisntesis, maka dikelompokan kedalam kingdom ….


A. Monera




C.
Protista


B. Fungi




D.
Plantae


4.
Hewan langka dapat dilindungi dengan cara membuat ….


A. Taman hutan raya


C.
Cagar alam


B. Kebun raya



D.
Suaka margasatwa


5.
Pernyataan yang benar tentang organel sel dan fungsinya adalah ….



A.
dinding sel berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat



B.
mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam proses respirasi



C.
ribosom berfungsi mengatur kegiatan sel



D.
lisosom berfungsi sebagai pengoksidasi


6.
Jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat nenyimpan cadangan makanan adalah ….


A. Parenkim




C.
epidermis


B. Sklerenkim



D.
kolenkim


7.
Perhatikan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berikut:



1.
ikan


5.
lele



2.
air


6.
teratai



3.
siput


7.
batu



4.
tanah

8.
rumput



Komponen
 yang merupakan komunitas adalah nomor ….



A.
1, 2, 3, dan 4



B.
1, 3, 5, dan 6



C.
2, 4, 6, dan 8



D.
2, 4, 5, dan 8


8.
Piramida makanan pada ekosistem yang seimbang akan terlihat ….



A.
produsen lebih sedikit dari konsumen tingkat I



B.
konsumen tingat I lebih sedikit dari konsumen tingkat II



C.
produsen lebih banyak dari konsumen tingkat I



D.
konsumen tingkat II lebih banyak dari konsumen tingkat I


9.
Perhatikan pernyataan berikut:



1.
Ikan lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air.



2.
Cumi-cumi mengeluarkan cairan seperti tinta.



3.
Bentuk daun teratai berbeda dengan daun kaktus.



4.
Berbagai bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya.



Pernyataan di atas yang merupakan contoh adaptasi morfologi adalah ….


A. 1 dan 2




C.
1 dan 2


B. 2 dan 3




D.
3 dan 4


10.
Upaya manusia mencegah terjadinya pemanasan global adalah ….



A.
pengurangan penggunaan CFC dan Halogen



B.
menghentikan pembuangan limbah diair



C.
melindung hutan secara maksimal



D.
mengurangi penggunakan kaca pada gedung bertingkat


11.
Perhatikan grafik berikut!







 


Kebutuhan 


Pangan 


Jumlah 


Penduduk 























Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ….



A.
jumlah penduduk meningkat, jumlah kebutuhan pangan meningkat



B.
penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan pangan



C.
jumlah penduduk meningkat, jumlah kebutuhan pangan menurun



D.
jumlah penduduk kebutuhan pangan, tidak tergantung terhadap jumlah penduduk


12.
Individu-inidividu yang mampu mempertahankan kelangsungan adalah ….



A.
individu yang mempunyai jenis makanan yang sangat spesifik



B.
individu yang proses perkembangbiakannya relatif cepat dan singkat



C.
individu yang ukuran tubuhnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil



D.
individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu berkembangbiak


13.
Rekayasa reproduksi dengan cara mengubah urutan informasi genetik di dalam kromosomnya akan menghasilkan individu baru yang bersifat ….



A.
bervariasi lebih baik dan menghasilkan individu baru lebih banyak dalam waktu yang singkat



B.
seragam lebih baik dan menghasilkan individu lebih banyak dalam waktu yang singkat



C.
bervariasi lebih baik dan sedikit dalam waktu yang lama



D.
seragam lebih baik dan sedikit waktu yang lama


14.
Perhatikan gambar percobaan berikut!





Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup yaitu ….



A.
bergerak



B.
menerima dan bereaksi terhadap rangsang



C.
memerlukan makanan



D.
mengeluarkan zat sisa


15.
Antibiotik yang dihasilkan oleh jamur penicillium adalah ….


A. Streptomisin



C.
Sefalosparin


B. Tetrasiklin



D.
Penicilin


16.
Jaringan epitel, jaringan otot,  jaringan ikat dan jaringan saraf bekerja sama melakukan fungsi tertentu menbentuk ….


A. Sel





C.
organ


B. sistem organ



D.
organisme


17.
Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ....




Berapa jumlah rantai makanan yang terbentuk?


A. 2





C.
4

B. 3





D.
5


18.
Interaksi antara pohon mangga dengan benalu termasuk simbiosis ….


A. Parasitisme



C.
saprofitisme


B. Komensalisme



D.
mutualisme


19.
Organel yang berfungsi aktif  pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan adalah ….


A. Ribosom




C.
kromosom


B. Mitokondria



D.
sentrosom


20.
Pernyataan dibawah ini berhubungan dengan teknologi reproduksi bayi tabung, kecuali ….



A.
fertilisasi terjadi di luar tubuh



B.
perkembangan janin tidak terjadi di dalam rahim



C.
zigot yang berkembang hingga tahap morula diimplantasi ke rahim



D.
zigot yang terbentuk dapat disimpan hingga waktu tertentu untuk kemudian ditumbuhkembangkan lagi sesuai permintaan ‘orang tua ‘ yang bersangkutan


21.
Pernyataan dibawah ini adalah dampak negatif perkembangan bioteknologi kecuali ….



A.
resistensi masyarakat terhadap tanaman transgenik tahan hama karena menyebabkan kematian serangga hama



B.
resistensi masyarakat terhadap produk transgenik karena belum jelasnya penelitian tentang pengaruh negatif produk transgenik terhadap kesehatan manusia



C.
resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik karena kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan ekosistem



B.
resistensi masyarakat terhadap organisme transgenik tersebut


22.
Secara prinsip, materi genetik yang disisipkan ke materi genetik GMO (Genetically Modified Organisms) adalah ….


A. Kromosom



C.
DNA


B. Gen





D.
nukleotida


23.
Pernyataan yang sesuai dengan proses alam adalah ….



A.
rumput dapat ditemukan dimana-mana, karena rumput mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.



B.
kupu-kupu Biston betularia yang hidup di Inggris setelah revolusi industri banyak yang bersayap gelap karena polusi asap menyamarkan dari pandangan pemangsa



C.
daun suatu tumbuhan berwarna hijau karena memiliki klorofil



D.
belalang yang berwarna hijau mempunyai kaki yang dapat digunakan untuk meloncat


24.
Beberapa fungsi jaringan yang terdapat pada hewan dan manusia adalah sebagai berikut:



1. pelindung 



2. tempat melekat otot 



3. penyerapan 



4. wadah sumsum merah 



5. penanggung jawab gerakan 



6. ekskresi 



7. sekresi 



Dari fungsi-fungsi diatas. Yang termasuk fungsi jaringan epithel adalah ….



A. 1-2-4-6



B. 1-3-6-7



C. 2-4-5-6



D. 3-5-6-7


25. Perhatikan gambar berikut :






Badan Malpighi yaitu yang bernomor ….



A. 1 dan 2



B. 2 dan 3



C. 3 dan 4



D. 1.2.3.4. dan 5


26.
Tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan karbondioksida pada paru-paru terjadi di bagian ….


A. Trakea




C.
bronkiolus


B. Bronkus




D.
alveolus


27.
Hati termasuk juga sebagai organ ekskresi karena berfungsi mengeluarkan ….



A.
Vitamin A



B.
bilirubin dan urea



C.
gula dan dalam darah



D.
gula dalam bentuk glikogen


28.
Zat sisa berupa nitrogen pada serangga selanjutnya akan …..


A.
dibuang dalam bentuk urea



B.
diserap untuk membentuk kitin



C.
diserap untuk membentuk protein di darah



D.
dibuang dalam bentuk amunium


29.
Jika hasil tes urin seseorang mengandung glukosa. Diduga orang tersebut menderita penyakit …..


A. diabetes insipidus


C.
diabetes melitus


B. batu ginjal



D.
nefritis


30.
Perhatikan bagan sel saraf berikut ini!





Fungsi bagian ditunjukkan nomor X adalah ….



A.
meneruskan rangsangan ke badan sel



B.
mengolah rangsang dan menanggapinya



C.
menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya



D.
meneruskan rangsang dari badan sel


31.
Bagian telinga yang pertama kali menerima-menerima grtaran yaitu bagian …..


A. tulang sanggurdi



C.
tingkap bundar

B. tingkap jorong




D.
selaput gendang


32.
Ketika seorang atlit berlari. Denyut jantung dan pernafasan menjadi lebih cepat dan setelah beristirahat akan normal kembali. Yang bertugas menormalkan kembali denyut jantung yaitu …..


A. susum tulang belakang


C.
medula oblongata


B. saraf simpatik




D.
saraf parasimpatik


33.
Sistem saraf difus dimiliki oleh ….


A. Amoeba





C.
Hydra


B. Belalang





D.
cacing pita


34.
Jika seseorang menderita buta warna total. Maka warna yang dilihatnya ….

A. hitam semua




C.
putih semua


B. hitam dan putih



D.
merah dan hijau


35.
Pernyataan berikut yang menunjukkan cara pengangkutan hormon endokrin di dalam
tubuh yaitu …..



A.
hormon diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan saraf dan berlangsung cepat



B.
hormon diangkut dari kelenjar buntu dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah berlangsung lambat



C.
hormon beredar bersamaan peredaran darah menuju organ-organ tertentu



D.
hormon diedarkan oleh pembuluh limfe dari kelenjar buntu menuju jaringan dan organ tertentu


36.
Hormon glukagon dihasilkan oleh kelenjar ….


A. Hipofisa




C.
pankreas


B. anak ginjal



D.
hipothalamus


37.
Seorang atlit pelompat galah dalam usahanya mencapai lompatan yang tinggi terutama memerlukan hormon …..


A. adrenalin




C.
insulin


B. oksitosin




D.
tiroksin


38.
Diantara hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis anterior berikut yang berfungsi untuk merangsang sintesis protein, metabolisme lemak serta pertumbuhan tulang dan otot yaitu ….



A.
prolakitn


B.
somatotropin



C.
gonadotropin



D.
MSH

39.
Jika 1: hiphotalamus, 2: hipofisis, 3: ovarium, 4: testes


Terkait sistem hormonal, jika wanita mandul kemungkinan gangguan terjadi pada organ kelenjar ….



A.
3 saja



B.
2 dan 3



C.
1, 2, dan 3



D.
1, 2, 3 dan 4


40.
Metamorfosis pada katak terutama dipengaruhi oleh hormon …..


A. adrenalin




C.
gonadotropin


B. kortison




D.
tiroksin


41.
Diantara hormon tumbuhan berikut yang berfungsi menghilangkan dormansi biji dan memacu perkecambahan yaitu …..


A. auksin




C.
giberelin


B. sitokinin




D.
asam traumalin


42.
Perhatikan gambar berikut!




1


23


4





Bagian dari saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat implantasi embrio setelah fertilisasi adalah yang bernomor ….



A.
1



B.
2



C.
3



D.
4


43.
Perhatkan gambar berikut ini!







Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. yitu dengan ….


A. Spora




C.
tunas


B. Umbi




D.
rhizome


44.
Untuk melindungi embrio dari tekanan dan goncangan, maka embrio mamalia terutama terbungkus oleh lapisan ….


A. Amnion




C.
chorion


B. Plasenta




D.
allantois


45.
Testosteron yang berperan untuk reproduksi dihasilkan oleh …..


A. sel spermatozoa


C.
sel sertoli


B. sel leydig




D.
sel spermatosit


46.
Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri genus Neisseria yaitu


….


A. Syphilis




C.
gonorea/raja singa


B. AIDS




D.
kandidiasis


47.
Pada proses pembentukkan gamet ( gametogenesis ) terjadi proses pembelahan ….


A. Mitosis




C.
meiosis


B. mitosis dan meiosis


D.
amitosis


48.
Tujuan program KB dapat dicapai dengan melalui …..



A.
mengadakan suntikan masal



B.
menghambat perkawinan



C.
menunda pernikahan usia muda



D.
mengurangi rumah sakit bersalin

49.
Jika pada suatu peristiwa kloning, inti sel tubuh diambil dari kelinci berbulu putih jantan kemudian ditransplantasikan ke ovum kelinci berbulu belang betina dan ditanam dirahim kelinci berbulu hitam. Maka individu baru yang akan terbentuk ….



A.
kelinci berbulu brlang betina


B.
kelinci berbulu putih jantan



C.
kelinci bernulu hitam betina


D.
kelinci berbulu hitam jantan


50.
Perhatikan tabel dibawah ini!


		NO

		Penambahan pupuk

		Tinggi tanaman (cm)



		

		

		Hari ke-5

		Hari ke-6

		Hari ke-7



		1

		-

		35

		37.5

		38.5



		2

		1 bungkus

		33

		36.5

		40



		3

		2 bungkus

		38

		43

		49.5






Kesimpulan yang diambil dari hasil percobaan yang berhubungan dengan cirri mahluk hidup adalah ….



A.
bergerak dan berkembang



B.
berkembang dan tumbuh



C.
tumbuh dan memerlukan nutrisi


D.
memerlukan nutrisi dan iritabilita


51.
Perharikan gambar berikut!





Jaringan palisade dan jaringan pembuluh angkut ditunjukkan oleh bagian nomor ….



A.
1 dan 3



B.
2 dan 3



C.
3 dan 5



D.
5 dan 6


52.
Pohon beringin dan karet hias memiliki akar menggantung yang berfungsi untuk bernapas. Yaitu melalui …..

A. epidermis




C.
lenti sel


B. stomata




D.
korteks


53.
Hama tanaman yang menyerang dan merusak tanaman tembakau adalah ….


A. Mozaic virus



C.
Phytophora infestans

B. Ustilago scitaminea


D.
Pyricularia orizae


54.
Klorofil pada daun banyak terdapat pada jaringan …..


A. Palisade dan epidermis


B. Bunga karang dan stomata


C. Palisade dan bunga karang


D. Pengangkut dan palisade 


55.
Perharikan table hasil pengamatan berikut!


		Keadaan Daun

		Warna Daun Sebelum Ditetesi lodium

		Warna daun Setelah Ditetesi Iodium



		Daun ditutup

		Hijau Muda

		Hijau Muda



		Daun tidak ditutup

		Hijau Muda 

		Hijau dengan bercak biru keunguan 






Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa


A.
daun yang melakukan fotosintesis daun yang ditutup kertas aluminium



B.
daun yang melakukan fotosintesis daun yang tidak ditutup kertas aluminium



C.
fotosintesis memerlukan oksigen dan air



D.
fotosintesis menghasilkan karbondksida


56. Simaklah pernyataan berikut 



1. kecepatan angin


2. intensitas cahaya matahari 



3. konsentrasi karbondioksida



4. kelembaban udara 



5. suhu udara 



6. curah hujan 



Proses fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh hal-hal berikut ….


A. 1. 2. dan 4


B. 2. 3. dan 5


C. 3. 5. dan 6


D. 4. 5. dan 6 


57. Perhatikan reaksi fotosintesis berikut 



 


Pada reaksi fotosintesis tersebut. Zat yang dihasilkan dan bermanfaat untuk mahluk hidup adalah ….


A. CO2

B. H2O


C. C6H12O6

D. H2

58. Perhatikan gambar berikut:




air mendidih


air panas


alkohol


yodium


(


2


)


(


3


)


(


4


)


(


1


)


Memasukkan daun hasil percobaan kedalam alkohol panas (3) dimaksudkan agar …. 

A. Sel-sel daun mati 


C.
daun menjadi pucat 

B. daun berubah menjadi biru 
D.
klorofil daun larut

59. Faktor luar yang penting bagi tumbuhan tetapi dapat menghambat pertumbuhan adalah ….


A. suhu udara 



C.
kandungan nutrisi 


B. cahaya matahari 


D.
hormon tumbuhan 


60. Zat yang dapat mempercepat pematangan buah mangga tersebut adalah ….


A. auksin 




C.
giberalin 


B. sitokikin 




D.
gas etilen 


61. Simaklah data ciri pertumbuhan dan perkembangan berikut: 



1. tumbuhan kumis 



2.  jumlah sel bertambah 



3. menghasilkan sel tetur 



4. ukuran bertambah besar 



5. mengalami menstruasi



6. tubuh bertambah tinggi 



Yang merupakan ciri pertumbuhan adalah ….


A. 1. 2. dan 4


B. 2. 3. dan 4


C. 1. 3. dan 5


D. 2. 4. dan 6


62. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia yang cukup cepat terjadi pada masa ….

A. Anak-anak 



C.
Balita 


B. Remaja 




D.
Dewasa 


63. Perhatikan ciri-ciri berikut



1. Timbul jerawat di kulit muka 



2. Dada membidang 



3. Tumbuhan kumis dan jambang 



4. Mengalami menstruasi 



5. Suara membesar 



6. Tumbuhnya buah dada 



Ciri-ciri sek sekunder yang nampak pada remaja pria adalah ….


A. 1. 2. dan 4



C.
2. 3. dan 5


B. 3. 4. dan 6



D.
4. 5. dan 6


64. Pehatikan gambar berikut 

		

		Hormon yang mempengaruhi sifat seks sekunder dihasilkan oleh nomor ….


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4








65. Kelompok hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah ….



A. Kupu-kupu. Jengkrik dan nyamuk 



B. Lalat. Belalang dan jangkrik 



C. Lalat. Lebah dan kupu-kupu 



D. belalang. Lipas dan jangkrik 


66. Perhatikan gambar berikut 




 


1


2


3


5


4


6





Pada proses metagenesis hewan pada gambar tersebut. Fase generatif terjadi pada nomor ….


A. 1. 2. dan 3


B. 2. 3. dan 4 


C. 3. 4. dan 5 


D. 4. 5. dan 6


67. Pertumbuhan sekunder suatu tumbuhan disebabkan oleh aktivitas ….



A. Jaringan parenkim pada batang 



B. Jaringan meristem pada titik tumbuhan 



C. Jaringan kambium 



D. Jaringan xilem dan floem 


68. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan bertambah besar dan panjang karena ….



A. penebalan dari dinding sel yang sudah tua dalam jaringan 



B. penambahan panjang ukuran sel dalam jaringan 



C. penambahan jumtah sel dalam jaringan 



D. penambahan besar dari jumlah sel dalam jaringan 


69. Jika dalam sel telur ayam terdapat 78 buah kromosom. Maka dalam sel tubuhnya memiliki jumlah kromosom sebanyak ….


A. 39 buah 




C.
39 pasang


B. 78 buah 




D.
156 buah 


70. Andi memiliki sifat hidung mancung. Mata sipit dan rambut lurus seperti orang tuanya. Yang menetukan sifat-sifat pada Andi tersebut adalah ….


A. Kromosom 



C.
Gen 


B. Genotif 




D.
Fenotif 


71. Persilangan bunga pukul empat berwarna merah dengan bunga berwarna putih menghasilkan keturunan pertama berwarna merah. Kemungkinan kedua induknya adalah ….




A. Bunga merah dominan. Dan bunga putih reseif



B. Bunga merah dominan. Dan bunga putih intermedier 



C. Bunga merah dan putih sama-sama intermedier 



D. Bunga merah intermedier. Dan bunga putih sesesif 


72. Anto memiliki sifat yang sama dengan kakeknya. Yaitu rambut lurus.padahal kedua orang tua Anto berambut kriting. Secara genetika sifat rambut lurus pada kakek Anto adalah ….


A. Dominan




C.
resesif 


B. intermedier 



D.
semi dominant


73. Persilangan bunga Mirabilis jalapa merah dengan Mirabilis jalapa putih menghasilkan keturunan F-1 berwarna merah semua. Bagaimanakah perbandingan fenotif keturunan F-2 nya ….



A. 25% merah : 25% merah mudah : 50% putih 



B. 25% merah : 50% merah mudah : 25% putih 



C. 75% merah : 25% putih 



D. 50% merah : 50% putih 


74. Dibawah ini adalah manfaat ilmu genetika dalam bidang pertanian kecuali ….



A. dihasilkan buah semangka tanpa biji 



B. dihasilkan tanaman padi jenis IR 



C. diperoleh jagung hibrida 



D. dihasilkan jambu Bangkok 


75. Dibawah ini merupakan ciri-ciri penyakit yang di sebabkan oleh faktor genetic kecuali ….



A. dapat diwariskan kepada keturunannya 



B. umumnya dibawa oleh gen resesif 



C. dapat ditularkan kepada orang lain 



D. bersifat homozigot resesif 

76. Perhatikan gambar berikut:





Bagian yang ditunjuk oleh no. 1 dan no. 2 adalah ….


A. tulang rusuk sejati dan tulang dada 


B. tulang rusuk melayang dan tulang belakang 


C. tulang rusuk palsu dan tulang dada 


D. tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu 


77. Perhatikan gambar berikut :


		

1

		

2






Persedian yang ditunjuk oleh huruf a dan b adalah ….


A. bagian (1) adalah sendi peluru. Bagian (2) adalah sendi engsel 


B. bagian (1) adalah sendi peluru. Bagian (2) adalah sendi putar

C. bagian (1) adalah sendi engsel. Bagian (2) adalah sendi geser 


D. bagian (1) adalah sendi putar. Bagian (2) adalah sendi engsel 

78. Hewan-hewan yang mempunyai rangka luar adalah ….


A. nyamuk. Kepiting. Ikan 

C.
lalat. Ular. Katak 


B. kepiting. Siput. Ikan 

D.
kepiting. Kadal. Lalat 


79. Paramaecium dapat bergerak dengan menggunakan ….



A. rambut getar (silia) 



B. protoplasma yang dijulurkan (pseudopodia) 



C. bulu cambuk (flagel) 



D. tentakel 


80. Spermatozoid lumut. Dapat berenang melewati air hujan ke arah sel telur di dalam arkegonium lumut betina. Gerakan ini termasuk gerak ….


A. kemotaksis 



C.
fototropisme 


B. kemotropisme 



D.
fotonasti

81. Suatu kelainan dari tulang belakang yang disebabakan tulang belakang melengkung ke arah depan disebut ….


A. skoliosis 




C.
atropis


B. lordosis 




D.
kifosis 


82. Perhatikan gambar berikut :




1


3


2


4





Organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim renin dan pepsin. Serta berperan untuk menyerap kembali air dari proses pencernaan ditunjukan oleh nomor ….


A. 1 dan 3


B. 2 dan 3


C. 1 dan 2


D. 2 dan 4


83. Pada waktu menelan. Makanan tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena ….



A. esophagus ditutup oleh epiglotis



B. faring ditutup oleh epiglotis



C. faring dibuka oleh esofagus 



D. bronkus dibuka oleh epiglotis


84. Perhatikan gambar berikut :




X


Y





Bagian yang ditunjukan X dan Y berfungsi untuk ….


A. X menghasilkan cairan glukosa. Dan Y menghasilkan cairan empedu 


B. X menghasilkan cairan lemak. Dan Y menghasilkan sel darah putih 


C. X menghasilkan cairan empedu. Dan Y menghasilkan enzim pencernaan 


D. X menghasilkan enzim lipase. Dan Y menghasilkan enzim pencernaan 


85. Hewan yang mempunyai lambung kelenjar ( proventriculus ) dan lambung pengunyah ( ventriculus ) adalah ….


A. sapi 





C.
domba


B. ayam 



D.
buaya 


86. Paramaecium mempunyai sistem pencernaan lebih maju dibandingkan dengan Amoeba. Sebab ….



A. Paramaecium sudah mempunyai lubang mirip dengan mulut 



B. Paramaecium mempunyai vakuola 



C. Amoeba tidak mempunyai kaki semua 



D. Paramaecium dan amoeba sama-sama melakukan pencernaan ekstrasel 


87. Orang yang mengalami kolesterol tinggi ( hiperkolesterolemia ) di dalam darahnya perlu mengurangi makanan yang mengandung ….


A. protein yang tinggi 


C.
serat yang tinggi 


B. lemak yang tinggi 


D.
vitamin yang tinggi 


88. Vitamin yang berperan sebagai antioksidan adalah vitamin ….


A. B12 





C.
C 


B. D





D.
K 


89. Berikut adalah organ yang terdapat saluran pernafasan :



1. alveolus 



2. bronkiolus



3. bronkus 



4. laring 



5. trakea 


Organ pada saluran pernapasan yang tersusun atas tulang rawan adalah ….


A. 1 dan 2




C.
3 dan 4

B. 2 dan 3




D.
4 dan 5


90. Perhatikan gambar berikut :






Gambar di atas adalah sebagian dari jaringan yang ada di dalam paru-paru. Pernyataan yang benar tentang gambar di atas adalah ….


A. bagian yang ditunjukan adalah brokiolus. Merupakan cabang dari bronkus 


B. bagian yang ditunjukan adalah bronkus. Merupakan cabang dan trakea 


C. bagian yang ditunjukan adalah trakea. Merupakan pangkal tenggorok 


D. bagian yang ditunjukan adalah alveolus. Merupakan tempat pertukaran gas 


91. Berhubungan dengan pernapasan dada, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?


A. Pada pernapasan dada, udara masuk ketika tulang rusuk turun dan diafragma mendatar


B. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk terangkat dan diafragma melengkung


C. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk terangkat dan diafragma mendatar


D. Pada pernapasan dada, udara keluar ketika tulang rusuk terangkat dan diafragma mendatar


92. Peredaran darah kecil pada burng secara berurutan adalah ....


A. Seluruh tubuh – serambi kanan – paru-paru- bilik kiri


B. Bilik kanan – paru-paru – serambi kanan- bilik kiri


C. Serambi kanan – bilik kanan – paru-paru – serambi kiri

D. Serambi kanan – bilik kiri – paru-paru – serambi kiri

93. Berikut ini ciri pernapasan pada serangga


1. Alat pernapasan paru-paru


2. Lubang pernapasan disebut stigma


3. Oksigen beredar melalui pundi-pundi udara


4. Oksigen beredar melalui trakeol



Yang berperan dalam pertukaran gas ditunjukkan oleh nomor ....


A. 1 dan 3


B. 2 dan 3


C. 2 dan 4


D. 3 dan 4


94. Penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri, virus, atau kedua-duanya sekaligus, nama penyakit tersebut adalah ....


A. Asma




C.
Pneumonia


B. Enfisema




D.
Bronkitis


95. Pembuluh vena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali ....


A. Memiliki banyak katub di sepanjang pembuluh


B. Terletak dekat permukaan tubuh


C. Memiliki dinding otot tipis


D. Denyut terasa jelas ketika diraba


96. Berikut ini adalah ciri-ciri sel darah merah:


1. Tidak mengandung inti


2. Bentuk bikonkaf


3. Memiliki mitokondria


4. Bentuk bikonvex


Eritrosit mamalia ditunjukkan oleh nomor ....


A. 1 dan 2


B. 1 dan 3


C. 2 dan 3


D. 3 dan 4


97. Golongan darah AB disebut resipien universal sebab dapat menerima golongan darah ....

A. A dan B




C.
AB


B. O





D.
A, B, AB dan O


98. Pada beberapa jenis reptil, seperti ular dan kadal, pemisahan bilik jantung masih belum sempurna. Di antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat suatu lubang kecil yang disebut ....


A. Foramen panizae


C.
Labirin


B. Linea lateralis



D.
Spirakel


99. Hewan bersel satu melakukan pernapasan dengan menyerap oksigen melalui ....


A. Rongga antar sel


C.
Rongga makanan


B. Selaput plasma


D.
Vakuola berdenyut


100. Apabila terjadi endapan lemak dan endapan kapur pada pembuluh darah, dapat menyebabkan ....


A. Arteriosklerosis


C.
Hemofilia


B. Anemia




D.
Thalasemia

Soal isian singkat

101. Pada proses jaring-jaring makanan energi yang diterima oleh tingkatan lebih tinggi 
hanya 10( dari energi yang diterima oleh tinkatan trofik yang dibawahnya. Apabila 
pada  suatu ekosistem terdapat rumput, ulat, kelinci, burung pipit, rubah dan ular 
pohon dan energi yang didapatkan oleh rumput dari energi matahari adalah 10.000  Kkal. Maka energi 
yang didapatkan  oleh ular sebesar .....(a)..... kal, dan energi yang didapatkan oleh rubah 
yang memakan kelinci sebesar .....(b)........kal


102.  Struktur anatomi akar dikotil dari bagian terluar ke dalam 
........(a).......;.......(b)........;........(c)........;.........(d)..........


103. Pada proses reproduksimtumbuhan Angiosprem, endosperm pada biji terbentuk sebagai 
hasil fusi ..........(a)...........dan .............(b).............


104. Perkawinan parental (P1) berfenotip tinggi merah (TTMM) dengan pendek putih 
(ttmm) akan menghasilkan keturun(F1) berfenotip tinggi merah (TtMm). Jika F1 kawin 
sesamanya , maka persentase F2 yang memiliki genotip bebeda dengan F1 adalah 
...............

105. Dalam rekayasa genetika, sel yang terbentuk dari proses fusi sel disebut .......................


106. Daya akomodasi mata diatur oleh otot pengikat lensa mata, yaitu ..................................


107. Pada sistem reproduksi pria, bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma adalah .................


108. Apabila tubuh seseorang terinfeksi oleh bakteri patogen, maksa jenis sel sel darah putih 
yang akan mengalami peningkatan jumlahnya adalah ...............................


109. Jenis kelainan pada tulang dimana ruas-ruas tulang belakang membengkok ke arah samping dimanakan ........................


110. Enzim ini berfungsi memecah protein di dalam lambung mamalia dan terakktivasi oleh perubahan pH lambung Enzim tersebut dinamakan ..................................


111. Pertukaran gas oksigen dan karbondioksida yang  terjadi antara pembuluh darah kapiler 
dengan cair jaringan berlangsung  melalui proses ..................................


112. Pembuluh darah kapiler berbeda secara strukturai  dan fungsional dengan pembuluh 
darah vena dan arteri. Untuk menunjang fungsinya, pembuluh kapiler dilapisi oleh jenis jaringan epitel yaitu ...........................


113. Pada saat lingkungan eksternal tidak menguntungkan, kadang tubuh kita secara 
fisiologis mengekresikan keringat, misalnya jika temperatur lingkungan meningat. 
Eksresi keringat ini pada dasarnya bertujuan untuk ..............................

114. Paku-pakuan dan pinus tidak termasuk dalam filum Anthophyta, sebab paku-pakuan melakukan reproduksi dengan menghasilkan (a) …….., sedangkan alat reproduksi pada pinus disebut (b) ………
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