
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN  

UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SENDURO  
UJI KOMPETENSI SEMESTER I SD  
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 

 
Mata Pelajaran  : Metematika Nama Peserta  : ……………… 
Kelas    : IV (Empat)   Nomor Absen  : ……………… 
Hari / Tanggal :   Nilai    :  
Waktu   : 

 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang 

benar ! 
1. 53.150 + .850 = …….. 

a. 59.900   b. 60.000  c. 61.000 d. 61.150 
 

2. Jodi mempunyai karet gelang 7.581, Roni memiliki karet sebanyak 12.300 biji. 
Karena mau dipakai lompat tali karet keduanya digabung. Jadi jumlah karet gelang 
sekaran adalah ……. 
a. 18.881   b. 19.881 c. 20.880 d. 19.881 
 

3. 10.866 
32.472 + 
……… 
a. 43.328  b. 43.326 c. 43.338 d. 42.338 
 

4. 29.348 ; 29.334 ; 28.647 ; 28.93 ; 29.450  
Dari deretan bilangan di atas bila diurukan mulai dari yang terkecil adalah …. 
a. 28.647 ; 28.931 ; 29.334 ; 29. 348 ; 29.450 
b. 28.647 ; 29.334 ; 28.931 ; 29.348 ; 29.450 
c. 28. 931 ; 28.647 ; 29.334 ; 29.450 ; 29.348 
d. 28.647 ; 29.334 ; 29.348 ; 28.931 ; 29.450 

 
5. Pada bilangan 67.396, nilai ribuan ditempati angka …… 

a. 3 b. 6  c. 7  d. 9 
 

6. 586 x 149 = ….. 
a. 78.414   b. 87.314 c. 78.314 d. 87.334 
 

7. 2.780 : 20 = …… 
a. 139  b. 129  c.. 193  d. 219 
 

8. Dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua bila ditulis angka adalah ….. 
a. 225.520  b. 252.502 c. 225.500 d. 225.502 
 

9. 175 x 305 = 305 x 175  
a. asosiatif  b. distributif  c. penyebaran  d. komunikatif  
 

10. 3.390 : 15 + 374 = …….. 
a. 500       b. 600  c. 700  d. 800 
 

11. 9 x (4 + 8) = ( …. X …..) + ( …. X ……) 
a. (9 x 4) + (4 x 8)   c. (9 x 9) + (9 x 4) 
b. (9 x 4) + (9 x 8)   d. (8 x 9) + (8 x 4) 
 

12. Dua ribu dua ratus lima puluh dibagi dua puluh lima hasilnya adalah …… 
a. 90  b. 19   c. 80   d. 18 
 

13. 250 x 19 = ….. hasil perkalian bilangan tersebut bila dibulatkan adalah ……. 
a. 5.500   b. 5.000   c. 6.500 d. 6.000 
 

14. Dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah bila ditulus dalam mata uang rupiah 
adalah ……. 
a. Rp. 20.777,00    c. Rp. 20.770,- 
b. Rp. 20.777,-   d. Rp. 20.770,00 
 

15. FPB dari 24 dan 36 adalah …….. 
a. 8  b. 6  c. 12   d. 4 
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16. 2 kg + 15 ons = …. Ons  

a. 53  b. 30  c. 35   d. 50 
 

17. KPK dari 9 dan 12 adalah ……. 
a. 36  b. 24   c. 54  d. 40 
 

18.   A       Sudut disamping di baca sudut ……. 
a. L ABC  c. L.  CBA  

    B. L ACB  D. L. BAC  
 

C   B 
 
19.  1 gross + 10 lusin = ……… biji  

a. 346   b. 244   c. 264   d. 364  
 

20. 125 meter = ……… desimeter  
a. 12.500 dm b. 125 dm  c. 125.000 dm   d. 1250 dm  
 

21. Pada pukul 06.00 jarum jam membentuk sudut ……. 
a. 1800   b. 900  c. 3600  d. 450 

 
22.   jam bila dinyatakan dalam menit adalah ……. 

a. 125 menit  b. 150 menit   c. 60 menit  d. 120 menit  
 

23. 150 ons – 5 kg = ……. Kg 
a. 5 kg   b. 145 kg   c. 10 kg  d. 20 kg   

24. . 
13 cm  

 
 

 8 cm 
 
 
 

Keliling jajang genjang di samping 
adalah  
a. 52 cm  
b. 32 cm  
c. 62 cm  
d. 42 cm  
 
 

 
25. Jika alas suatu segitiga 17 cm dan tingginya 10 cm maka luasnya adalah …… 

a. 170 m2  b. 80 m2    c. 100  m2 d. 58 m2  
26.   

 
 
10 cm                       18 cm  
 
 

Keliling bangun segitiga di samping adalah  
a. 34 cm  
b. 53 cm  
c. 43 cm  
d. 35 cm  

  
27.  Ibu memiliki 17 lusin sendok, berarti ibu mempunyai sendok ….. biji  

a. 240   b. 240   c. 204   c. 244   d. 210 
 

28. Jajar genjang adalah sebuah bangun yang berasal dari bangun ….. yang 
dipencengkan.  
a. persegi panjang  b. persegi  c. segitiga  d. lingkaran  
 

29. Salah satu segitiga memiliki sudut 900, segitiga tersebut di beri nama segitiga  
a.. sama sisi  b. siku – siku   c. sama kaki   d. sembarang  
 

30. 8 meter – 57 cm = …..cm 
a. 943  b. 843   c. 743   d. 643 
 
 

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat !  
31. Yanto mempunyai kelereng 1.729 buah, diberikan kepada sani 350 buah dan 

hilang tercecer 128 buah,berapa sisa kelereng yanto sekarang ?  

32. Pembulatan angka dalam puluhan ribu terdapat pada bilangan 9.753 adalah ……. 

33. Selisih angka 7 pada bilangan 172.597adalah …….. 

34.  6  2352 hasil bagi dari bilangan disamping adalah ……. 

35. Ibu mempunyai permen sebanyak 175 biji lalu dibagikan kepada sanak yang 

sedang bermain. Bermain bagian setiap anak ?  

36. 378 : 9 – 14  x 2 = ……………. 

37. 397 + 129 = n. hasil pembulatan n ke ratusan terdekat adlah  
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38. Ayah memberi uang kepada Dina 60.000 rupiah. Kemudian dengan uang tersebut 

Dina membelu sepatu seharga 37.500 rupiah. Uang kembalinya adalah ……. 

Rupiah  

39. Antara arah barat dan utara akan membentuk suduk yang besarnya ….. 

40. 15 lusin – 8 lusin =  ……. Biji  

 

III. Jawablah soal di bawah ini dengan benar ! 

41. Berapakah nilai h pada operasi hitung di bawah ini ? 

9 x 13 + 348 : 6 = n  

42. Setiap hari ayah bekerja mendapat ongkos 35.000 rupiah  

43. 7.650 : 18 = n carilah nilai n dengan cara bersusun ! 

44. Berapakah KPK dan FPB dari pasangan bilangan 16 dan 24 ?  

45. Gambarlah sebuah sudut 900 dan berilah nama L ABC  

46. 59 meter + 130 centimeter = …….. desimeter  

47. Ali membeli kertas sebanyak 1 ½ cim ternyata masih kurang 25 lembar. Berapa 

kertas yang dibutuhkan Ali  ………… 

48. 8.556 : 46. Nilai n bila dibulatkan ke ratusan terdekat adalah ……… 

49. Sebuah halaman berbentuk jajar genjang dengan panjang atas 78 m dan tinggi 30 

m . berapa luas halaman tersebut ?  

50. Berapakah faktor dari 42 ?  
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