
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SENDURO 
UJI KOMPETENSI SEMESTER I SD 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Mata Pelajaran : Matematika Nama Peserta : 

Kelas : III (Tiga) Nomor Absen : 

Hari,Tanggal :  Nilai : 

Waktu :    Menit 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban a,b atau c yang 

kamu anggap paling benar ! 
 

1. Untuk Mengukur  tinggi badan, kita biasa menggunakan …. 
a. Jangka sorong           b. Rol Meter (Meteran) c. Timbangan 

 
2. Alat manakah yang biasanya digunakan untuk menimbang berat barang 

saat kita berbelanja di pasar? 
a.  b.  c.  

    

 

3. 3 jam = …Menit. 
 a. 60 b. 120  c. 180 

4. 200 Kg = …Kwintal. 
 a. 2 b. 20 c. 200 

5. 350 – 127 = …. 
 a. 212 b. 222 c. 223 
 
6. n – 17 = 20, maka nilai n adalah …. 

a. 17 b. 27 c. 37 

7. Gambar jam disamping menunjukkan pukul …. 
a.  08.30 
b. 07.30 
c. 06.30 

 
8. 1000 + 800 + 40 + 7 = … 

a. 1.487  b. 1. 784  c. 1. 847 
 
9. Pada bilangan 2.765, nilai tempat angka 6 adalah …. 
 a. ratusan b. puluhan c. satuan 
 
10. Bilangan 56, 57, 54, 53, 55 jika diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 

…. 
a. 53,54,55,56,57 b. 56,57,53,54,55 c. 53,54,56,55,57 

 
11.  758  
        152   
       . . . .  
 Jawaban Yang paling tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah …. 
 a. 910 b. 810 c. 900 

 
12. 20 + 11   ….   13 + 15 
 Tanda yang paling benar untuk melengkapi perbandingan dua 

penjumlahan diatas adalah…. 
 a. < a. < b. > c. = 
 

13. 435  
 120 _ 
       . . . . 
 Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah …. 
 a. 315  b. 325 c. 555 
 
14. 405 + 220 = …. 

a. 675 b. 625 c. 650 

+ 
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15. Hasil dari perkalian bilangan 12 x 12 adalah …. 
a. 140 b. 142 c. 144 

 
16. Nama alat ukur yang sesuai dengan gambar berikut  
 adalah …. 

a. Neraca 
b. Stop watch 
c. Rol Meter 

 
17. 65 + … = 100 
 bilangan yang paling tepat untuk melengkapi penjumlahan tersebut 

adalah …. 
 a. 25 b. 35 c. 45 
 
18. Berat seekor kambing adalah 48 kg. Jika ditaksir, maka berat seekor 

kambing kira-kira … kg. 
a. 40 b. 45 c. 50 

 
19. Hasil dari 120 + 210 – 16  adalah …. 

a. 312 b. 314 c. 316 
 
20. Wawan mempunyai 30 butir kelereng, kemudian diberikan kepada Desi 

dan Anwar masing-masing 5 butir. Maka sisa kelereng wawan sekarang 
adalah …. 
a. 20 b. 25 c. 35 

 
21. Desi diberi uang saku 2.000 rupiah, saat disekolah Desi membeli kue 

seharga 500 rupiah dan pensil seharga 1.000 rupiah. Sisa uang Desi 
setelah membeli kue dan pensil adalah …. 
a. 500 b. 1.000 c. 1.500 

 
22. Hasil dari perkalian 25 x 3 adalah …. 

a. 55 b. 65 c. 75 
 

23. Lingga memiliki uang sebanyak 5.000 rupiah, kemudian Lingga membeli 
buku tulis seharga  1.500 rupiah. Sisa uang lingga sekarang adalah …. 
a. 3.500 b. 3.000 c. 2.500 

 
24. Nilai Mata Uang pada gambar disamping  

Bernilai … Rupiah. 
 a.  26.000 
 b.  25.000 
 c.   27.000 
 
 
25. Alat  pada gambar disamping digunakan  
 untuk mengukur …. 
 a.  Tinggi badan 
 b.  Panjang benda 
 c.  Waktu 
 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban singkat dan tepat ! 

 
26. 6.327 = ... ribuan + ... ratusan + ... puluhan + ... satuan 
 
27. Bilangan antara 61 dan 67 ada sebanyak … bilangan. 
 
28. Arif mempunyai benang sepanjang 5 meter, maka panjang benang Arif 

adalah … cm. 
 
29. Bilangan genap yang terletak diantara 51 dan 59 adalah …. 
 
30. Lima bulan setelah bulan maret adalah bulan ….. 
 
31. Hasil dari  705 – 127 + 111  adalah …. 
 
32. Lingga pulang sekolah pukul 12.00. Ia sampai di rumah pukul 12.30. 

Lama perjalanan Lingga adalah … menit. 
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33. 2 Kilogram = … Ons. 
 
34. Dalam 4 minggu ada … hari. 
 
35.    

 
 huruf b pada deret bilangan diatas seharusnya diisi dengan bilangan …. 
 
III. Jawablah soal dibawah ini dengan benar ! 

 
36. Pak Harno membeli 956 butir telur, dan sebanyak 534 butir telah 

terjual. Berapakah telur yang belum terjual ? 
 _______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
37. Uraikan nilai tempat pada bilangan 3.247 ! 
 Angka 3 Nilai tempatnya = _____________________________________ 
 Angka 2 Nilai tempatnya = _____________________________________ 
 Angka 4 Nilai tempatnya = _____________________________________ 
 Angka 7 Nilai tempatnya = _____________________________________ 
 
38. Pak Kusman memiliki 50 batang bawang, akan diikat supaya mudah 

dijual. Jika setiap satu ikat berisi 5 batang bawang, berapa ikat jumlah  
semua bawang Pak Kusman ? 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
39. Gambarlah jarum jam yang menunjukkan pukul 07.30. menggunakan 

gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 

40. Arif mendapat tugas dari ibu untuk berbelanja di toko depan rumah, 
Arif harus membeli beras 1 kg seharga Rp 8.500,00. Jika uang yang 
diterima Arif dari ibu Rp 20.000,00, berapa uang kembalian yang 
diterima Arif dari toko tersebut ? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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