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SOAL LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I 

MATEMATIKA KELAS 8 
 

1. Dalam bentuk aljabar 2x
4
-5x

3
+9x+6  terdapat … suku. 

2. Jika A = 5x-2y , B = 2x+7y , dan C = 9x+4y , maka A + B – C adalah … 

3. Hasil penjumlahan dari 4x(8x-2y-3) dengan 5(3x
2
-3xy+9x) adalah …. 

4. Hasil perkalian dari (8a-2) dan (2b-3) adalah … 

5. Bentuk sederhana dari 7(2x-5) + 3(2x+4) adalah … 

6. Jika sisi sebuah persegi adalah (2x + 7) maka luasnya adalah … 

7. Hasil dari
12x

1

3x

3

−

−

+

 adalah ….
 

 

8. Sederhanakan (2a2b3)5  

9. Hasil dari (5x-7)2 adalah … 

10. Hasil dari (3x-1)(x+9) adalah … 

11. Bentuk faktor dari 5x2+12x+4 adalah … 

12. Hasil dari 
,-.

/
0

.,-1

.
 adalah …. 

13. Bentuk sederhana dari 
2,3456

1,476
 adalah … 

14. Hasil dari 
82,34

9476
:

8;436

<,
 adalah … 

15. Jika (x+y)4 = ax4 + bx3y + cx2y2 + dxy3 + ey4. Maka nilai b+d adalah …. 

16. Jika A : {7, 9, 10, 11} dan B adalah sebuah himpunan dengan anggota yang menunjukkan relasi 

tiga lebihnya dari A. Maka anggota himpunan B adalah … 

17. Jika C : {3, 5, 7, 9} dan B adalah himpunan daerah hasil dari pemetaan himpunan C menurut f(c) 

= 3x2-2. Maka B adalah … 

18. Berikan contoh dengan menggambar diagram panah untuk hubungan himpunan A dan B 

dengan relasi “akar dari”! 

19. Jika f(x)=x2-8, maka f(-4)= …. 

20. Suatu fungsi dinyatakan dengan persamaan f(x)=ax+b. Jika f(0)=3 dan f(1)= 5 maka f(6) 

adalah … 

21. Gambarkan tabel fungsi f(x)=5x-2, dengan daerah asal D = (-5, -4, -3, -2, -1, 0) dan tentukan 

daerah hasilnya! 

22. Gambarkan diagram parabola untuk persamaan y=x2 – 49! 

23. Garis yang digambar menurut persamaan y = 4x – 6 memotong sumbu y di titik koordinat … 

24. Gradien garis yang melalui titik (0, 3) dan (-5, 0) adalah … 

25. Gradien garis dalam persamaan 3y – 1 = 2x +8 adalah …. 

26. Sebuah mobil melewati jalan menurun melalui titik koordinat (2, 8) menuju titik (4, 1). 

Kemiringan jalan menurun itu adalah …  

27. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang memiliki persamaan y=2x – 4 dan melalui titik 

(1, 4) adalah …. 

28. Gambarkan diagram garis lurus yang tegak lurus dengan diagram garis lurus dengan 

persamaan 2x – y -7 = 0! 



 

29. Perhatikan grafik di bawah ini!

Berdasarkan grafik tersebut, jika kebutuhan masyarakat mencapai 

jeruk per buahnya adalah …. 

30. Perhatikan sistem persamaan ber

 3x - 2y = 2 

x + 4y = -12 

Penyelesaian dari sistem persamaan

31. Pada tahun 2008 jumlah usia paman da

mereka 4 tahun maka usia paman pada

 

Perhatikan grafik di bawah ini! 

 
Berdasarkan grafik tersebut, jika kebutuhan masyarakat mencapai 200 kg, maka harga jual 

persamaan berikut:  

persamaan tersebut adalah …. 

Pada tahun 2008 jumlah usia paman dan bibi adalah 48 tahun. Jika pada tahun itu selisih usia 

mereka 4 tahun maka usia paman pada tahun 2010 adalah … 
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200 kg, maka harga jual 

n bibi adalah 48 tahun. Jika pada tahun itu selisih usia 


