
http://sekolahdasar.web.id 

UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR 2013 
http://sekolahdasar.web.id 

Nama  : ___________ 
No Absen : ___________ 
 
1. 9 + 6 x 2 ÷ 3 – 4 = 

a. 6  b. 9    c. 4   d. 3   
2. Rina mempunyai 3 pot bunga mawar putih yang masing-masing mempunyai 6 kuntum bunga 

dan 4 pot bunga mawar merah yang masing-masing mempunyai 5 kuntum bunga. Berapa 
jumlah kuntum bunga yang Rina miliki seluruhnya? 
a. 38  b. 39   c. 77   d. 81 

3. (-2 + 6) + (11 – 9) x (-2 – 3) = 
a. -30  b. -10   c. 6   d. 8 

4. Ibu Ani membuat dua buah kue yang ukurannya sama, satu rasa stobery yang satu lagi rasa 
coklat. Kue rasa stobery 5/8 bagiannya habis dimakan, sedangkan kue coklat 7/10 bagiannya 
habis dimakan juga. Berapa banyak sisa kue yang belum dimakan? 
a. 6/18  b. 6/80   c. 12/18  d. 12/80 

5. 2 1
3
 x 0,2 ÷ 40%  = 

a. 11
3
  b. 11

6
   c. 21

6
   d. 1

3
 

6. Diketahui haarga 3 buah pensil adalah Rp 4.500, jika Amin mau membeli 5 buah pensil maka 
yang harus dibayar Amin adalah? 
a. Rp  5.500 b. Rp  6.500  c, Rp. 7.500  d. Rp. 8.500 

7. Tentukan urutan besarnya pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil? 
a. 6

7
 ,  0,6  , 65%  

b. 65%  , 6
7
 ,  0,6  ,  

c. 6
7
  , 65% ,  0,6 

d. 0,6  , 65%  ,   6
7
    

8. Berapa KPK dari 6 dan 8? 
a. 2 x 3  b. 22 x 3  c. 23 x 3  d. 22 x 32 

9. Berapa FPB dari 96, 72 dan 64? 
a. 24  b. 32   c. 36   d. 40 

10. Ibu Ruri selalu datang ke pasar setiap 4 hari sekali dan Ibu Mia selalu datang ke pasar setiap 3 
hari sekali. Jika hari ini tanggal 13 Maret mereka bertemu dipasar, tangga berapa mereka akan 
bertemu kembali di pasar 
a. 24 Maret b. 25 Maret  c. 26 Maret   d. 27 Maret 

11. Ibu mempunyai 24 kue keju dan 18 kue donat, Jika ibu ingin memasukannya kedalam sebuah 
kotak dengan jumlah yang sama setiap kotak maka kotak yang dibutuhkan ibu harus? 
a. 6  b. 5   c. 4   d. 3 

12. 82 + 92 = 
a. 17  b. 43   d. 72   e. 145 

13. √2163  =  
a. 5  b. 6   c. 7   d. 8 

14. Sebuah bak penampungan yang berbentuk kubus mempunyai volume 27 𝑚2 berapa panjang 
sisi kubur tersebut? 
a. 2 m  b. 3 m   c. 4 m   d. 5 m 
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15. Dian pergi ke Jakarta dari Bandung selama 4 jam 30 menit. Jika Dian sampai di Jakarta jam 
18:20 maka Dian berangkat dari Bandung Jam? 
a. 13:20  b. 13:30  c. 13:40  d. 13: 50 

16. 2 Liter + 0,05 𝑚3 – 1500 𝑐𝑚3 =  
a. 50 𝑑𝑚3  b. 50,5 𝑑𝑚3  c. 60 𝑑𝑚3  d. 60,5 𝑑𝑚3 

17. 3 ons + 0,5 Kg – 40000 mg = 
a. 730 g  b. 740 g  c. 750 g  d. 760 g 

18. Robi mengendari sepeda motor dari Cianjur menuju bandung dengan jarak 60 Km, Perjalanan 
tersebut menghabiskan waktu 1 jam 40 menit. Berapa kecepatan rata-rata sepeda motor Robi 
tersebut? 
a. 10 m/s  b. 15 m/s  c. 20 m/s  d. 25 m/s 

19. Bangun datar ini mempunyai 3 sisi dan ketiga sisinya sama panjang, bangun apakan itu. 
a. Persegi 
b. Persegi panjang 
c. Segitiga sama sisi 
d. Segitiga sama kaki 

20. Manakah hasil pencerminan bangun dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.                                                   b.  

 

 

 

      c.                                                    d. 

 

 

 

21. Berapa banyak titik sudut pada gambar di bawah ini 
 

 

 

 

a. 6   b. 8    c.10   d. 12 
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22. Manakah gambar dibawah ini yang sebangun 
a.                                                      c.  

 

 

b.                                                     d.  
 

 

 

23. Jaring-jaring di bawah ini yang tidak bisa d buat sebuah kubus asalah? 
a.                                                     c.  

 

 

 

b.                                                     d.  

 

 

 
24. Berapakah luas bangun berikut 

     12 cm 
 
 
          7 cm 
 
 
    16 cm 
a. 98 𝑐𝑚2  b. 112  𝑐𝑚2  c. 196  𝑐𝑚2    d. 224  𝑐𝑚2  

25.  

14 cm 

 

14 cm 

               

    20 cm 

Berapakah luas bangun yang diarsir diatas 

a. 320  𝑐𝑚2 
b. 321  𝑐𝑚2 
c. 322  𝑐𝑚2 
d. 323  𝑐𝑚2 
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26.  
 

 

 

 

Diketahui lingkaran diatas dibagi menjadi 8 bagian, berapa luas lingkaran yang diarsir jika 
diameternya 10 

a. 47  𝑐𝑚2 b. 49  𝑐𝑚2  c. 51  𝑐𝑚2  d. 53  𝑐𝑚2 
27. Sebuah balok mempunyai volume 1280 𝑐𝑚3 lebat dan tingginya sama yaitu 8 cm. Beraa 

panjang balok itu 
a. 10 cm  b. 15 cm  c. 20 cm  d. 25 cm 

28.  
 
 
 
 
          5 cm 
                         14 cm 
   6 cm 
Berapakah volume bangun diatas? 
a. 210 𝑐𝑚3 b. 250 𝑐𝑚3   c. 300 𝑐𝑚3  d. 420𝑐𝑚3 

29. Berapa luas tabung di bawah ini 
 
 
 
 
 
                                    12 cm 
 
 
Berapakah volume tabung jika diameter lingkaran tabung 14 cm 
a. 2168 𝑐𝑚3 b. 1286  𝑐𝑚3   c. 1528  𝑐𝑚3  d. 1848  𝑐𝑚3 

30.                     y 
      
                4 
     3 A 
 B    2 
     1  
  -4 -3  -2 -1  0     1  2   3   4 
 -1 
 -2 C 
 -3 
 -4 
 
Berapa koordinat titik B 
a. (4,3)  b. (1,-2)  c. (2,-3)  d. (-3,2) 
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31. Grafik penjualan buku tulis 

 
Dari grafik diatas manakah pernyataan yang salah 
a. Penjualan terbanyak terjadi pada hari rabu 
b. Penjualan terendah terjadi pada hari jumat 
c. Selisih penjualan hari senin dan hari jumat adalah 10 
d. Selisih penjualan hari senin dan selasa adalah 20 

32. Grafik hasil pertanian 

 
Jika hasil panen padi 600 ton maka panen tomat adalah 
a. 180  b. 240   c. 300   d. 360 

33. Disajikan data dalam table seperti berikut 

 
Buatlah data dalam table menjadi bentuk diagram batang 
a.                                                      c.  

 
b.                                                      d.  
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34. Disajikan data sebagai berikut 

 
Berapa banyak siswa yang mempunyai tinggi 130 cm? 
a. 8  c. 10   c. 12   d. 16 

35. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut: 6, 5, 5, 7, 8, 6, 5, 6. Berapa 
nilai rata-rata ulangan matematika tersebut adalah 
a. 5  b. 6   c. 7   d. 8 

36. Data table penjualan buah mangga selama 12 hari sebagai berikut 

 
Berapa rata-rata penjualan manga tersebut 
a. 15  b. 15,5   c. 15,75  d. 16 

37. Disajikan sebuah diagram batang sebagai berikut 

 
Berapa rata-rata tinggi badan siswa 
a. 146  b. 148   c. 150   d. 152 

38. Diketahui data sebagai berikut: 12, 15, 13, 14,12, 11,16, 16. Berapa median dari data tersebut 
a. 13  b. 13,5   c. 14   d. 14,5 

39. Pedagang buah di pasar menceritakan bahwa penjualan hari ini apel terjual 35 kg, anggur 10 
kg, manga 40 kg. Dari data diatas yang merupakan modus adalah 
a. Apel  b. Anggur  c. Mangga  d. Pedagang 

40. Tinggi siswa sebuah Taman Kanak-Kanak adalah sebagai berikut: 62, 64, 74, 69, 66, 70, 
71,77. Berapakah selisih tinggi siswa yang terpendek dengan yang tertinggi 
a. 15  b. 14   c. 13   d. 12 
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