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PETUNJUKUMUM

l. Soal Olimpiade Sains bidang biologi rerdiri dari dua (2) bagian yairu: soal pilihan ganda,

dan soal pilihan analisis.

2. Soal pilihan ganda berjumlah 60 soal (No l-60) dan soal pilihan analisis 40 soal (No 6l_
100).

3. Untuk menjawab soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban ynng bcnar, sedangkan untuk
m€njawab soal pilihan analisis sebagai berikut:

Pilihlnh Ajikajawaban (l), (2), dan (3) benar

Pilihlai B j ika javaban (l) dan (2) benar

pilihlah C jikajawaban (2) dan (j) benar'

Pilihlah Djikajawaban (3) saja yang benar

4. Urtuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yang benar diberikan skor 4 (empat) sedangkan

setiap jawaban yang serah diberi skor -r (minus soru), dan tidak merjawab diberi nirai 0
(nol).

5. Jawaban ditulis pada lembarjawaban yang telah disediakan.

6. Waktu yang disediakan uotuk mengerjakan soal adalah l50 menit.
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Pilihlah Jawaban yang Paling Tepatl
Perhatikan gambarjarirg-jaring makanan di bawah ini!

Ketompok hewan yang berada pada tingkatan tropik II adalah...
A. kelinci, tikus dan belalaig
B. anjiog hutan, elang dan ular
C. katak, kelinci dan rikus
D. kelinci, belalang dan laba-laba

Hubungan inemksi anrara laba-laba dan karak adalah.., .

A. mutualisme
B, komensalisme
C, kompetisi
D, predasi

3. Burung

4. Cacing taaah memiliki peramn,,. .

A. meningkatkan kesubural tanah denga.n ekskresi da;r casting
B. memp(rcepar pengikatan han
C. maningkalkar pH taoai
D. menlngkatkan kelembapan tauah

kemampuan ber

"Aq ..k^,*q
yang mempunyai

k-
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5. Pola pertlmbuhan yarg mutgkin tedadi pada populasi yatrg hidup pada daerah dengao
sumtrer daya lerbatas adalah... .

:
?

':l /--- :l'l/ 
|--'-"-

7.

6.

waklv

Dampak utama akibat pemanasa! global adalah... .

A. jumlah es di kutub utam dan selatan berkurang
B. meningkatnya rata-rata curah hujal di seluruh duria
C. peningkatan rata-rata suhu bumi
D. peningkatan frekuensi kebakaran hutal

Manakah di bawah ini ycng termasuk golongcn crmpuran... .

A. O,
B. aii
C. air gula
D. Tfuadum

Rumus kinria Magnesium Klorida odalah... .

A. MgCI
B. MgCi,
C. ll4gCls

!. Mgcio

Silat lnrutan asam adalah
A- sebagai konduktor, iicin, larut dalam air, dan menghasilkan H*
!. gebaea-i kond]ktor, pahit, dan larut dalam air menghasilkan OH-
C, korosil licin, dan menyebabkan lakmus biru menjidi berwama merah
D. korosif, pahit, dan menyebabkan lakr:rus meral neniadi berwarna biru

9_

10, Di bawah ini adalah
I. prolomium
2. lambung otot
l. $ulut
4. osofagus
Urutan organ pencen:aan pada cacing adalah. . . .

A.3-1-6-5-4-2_7-8_9
B. 1-1-4-5-6_2-7 _8_9

c. 1-3-6_4-5_2-8_7 -9
D. 1-3-4-5-6_2_8-7-9

SoaloSN Bl0 Kab/kora 2014 z

organ pencemaan pada cacing
5, tenrbolok
6. faring
7. pembuluh darah
8. usus halus
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1 1, Pada tistem pencemaaa
A. kolon
B. duodenum
C. jejuuurn
D. ilcum

Untuk menjawab soai nomor l2 dan l3 pcrhatikan gambu di bawah inil

)2. Usus besar dirunjukkan olch nomor... .

A. 4dan5
B. 5dan6
C.2,3,dan4
D. 3, 5, dan 8

13. Kantung empedu ditunjukkan oleh nomor... .

8.6
c. 1
D.9

14. Fungsi nukleus pada sei eukariot adalah srbagai pusat...
A. aktivasi respirasi
B. sittesis prctein
C. pengendali genelik
D. proses glikolisis

15. Organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan... .
A. {inding sel
B. lisosom
C. plasmodesmats
D. vakuola

--- 

--'-'%".''-%
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16. Sel euka ol tidak m€miliki bagian-bagiar bcdkut... .

A. mitokondria sebagai a.lat rcspirasi sel
B. membran plasma yarg rDengatu. lalu lintas moiekul
C, flagcl untuk pergerakar sel
D, ribosom hanya tersebar dalam sitoplasma

17. Jadngan yang berfungsi membungkus organ-organ tubuh adalahjaringan ...
A. epitel
B. ikat
C. otot
D. lemak

18. Organel yang dimiliki semua makhiuk hidup, baik pada sel prokariot maupuo sel eukariot
adalah ... .

A. rclikulunr endopiasma
B. badan Goigi
C. ribosom
D. kloropliu

19. Bagia,"l tcrkecil dari gas hidrogen adalah,.. .

A. mrrlekul
B. atom
C, kation
D. aDton

20. Transpor makromolekul seperti polisakarida keluar scl dapat dilakukan dengan cara... .A. trarisport aktif
B. ditusi
C. endositosis
D- eksositosis

2 i. Molekul yang tersusun atas dua atom atau lebih yang betbeda disebut... .A. unsur
B. campumn
C. senyawa
D. poliaromik

22. Bahar': yarg tidak dapat terurai oleh mikroba secara alami disebut. .. .

A. biodegradable
B, unbiodegradable
C. renewable
D. unrenetvahle

SoaloSN Bl0 Kab/kota 2014
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23. Pertumbuhan jaringarr meristem yang terdapat pada ujung akax dan batang al(an
mengakiba&an adanya... .

A. pedumbulao pdmer
B. perturnbuhan sekunder
C. terbentuknya tirik Caspary
D. terS€ntuklya {loeoterma

24. Bagian dalam sjlilder pusat pada tumbuhao dikotjj terdiri atas... .
A. perisikel dan empulur
B. perisikel dan perikarnbium
C. perisikel dan kortek
D. perisikel daa epidermis

25. Pada daun terdapat tiga jerds jaringan, yaitu... .

A. epidermis, mesoiil, dan berkas vaskuler
B. mesofil, berkas vaskule!, dao me stem perifer
C. mesofil, berkas vaskuler, dan meristem iorteks
D. epidemlis, mesofil, dalr berkas korteks

26. Pads trurbuhan dikotil, empulur tidak ditemukan pada tumbuhan yang sudah tla
karena.,. .

A. empulur akan hilang sejalan delgan penambahao dianeter batang
B. empuJur aka.n hilang sejalan dengan pensmbahan dia&eter koflefs
C. ernpulur akan hilalg sejalafl delgan penambahan diameter xilem
D. empulur akan hilang sejalan dengaa penambahan diameter floem

27. Di daerah tropis, kJrususnya di daeral dataran rendal yang menjadi fakror pembatas
lttuk fotosint€sis adalah ... .

A. COI
B. caluya
C. suhu
D. kelembapan

28. Reaksi rerang pada lorosintesis terjadi....
A. aliran elektron sikl.ik
B. fololisis H?O dan menghasilkan eleknon
C. pe.akitan gluiiosa
D. penguraian ATP

29. Bagian dari kloroplas yang berperan dalam pengikatan energi calaya adaiah ,.. ,A. tilakoid
B. stroma
C. membran daiam
D. ribosom

Soal0SN BIO (ab/kota 2014

Dipi
nd

ai 
ole

h U
rip

Kalt
en

g 

Diun
du

h d
ari

 ht
tp:

//u
rip

.w
ord

pre
ss

.co
m



30. Pembentutar karbohidrar pada reaksi ge)ap mclalui...
A. reduksi CO,
B. oksidasi CO-2
C. rcduksj H2O
D. oksidasi FIzO

31. Hasilpercobaan Engelmann berupa... ,

A.bakreri rhermo bergerak mendekori
terkena cahaya

B.bakterj thermo bergerak meniauhi
terkena cahavB

bagian dari pita kloroplas dari

llgian dari pita kloroplas daxi

Spirog)ru yang

Spirogra yaag

C. bakteri thermo berge&k mendekati sunber cahaya
D. bakteri dlelmo bergerak menjauhi sr]mber cahay'a

32.6erakz[r membukanya bua] polong srngat dipengaruhi oleh ... .
A. rangsangan caha),a
B. perubahan kadar air
C. rangsangan suhu
D. mngsalgan senyawa kimia

33. Gerak bagian dari tumbuian karena perg$uh dari lingkungan terutama di malam hali digolongkan....
A. niktinasti
B. tropisme
C. fotonasti
D. esiolom

34. Oiteosit berasal dari ... -

A. osteoblas
B. osteoklas
C. ostcogenik
D. ostroprogenator

J5. Mineral yang umum rerdapar di dalam matriks Iulans bcruna_.
A. kalsrum kaJbonal dan kalsium fosfar
B, kalsium karbo.at dan kalsil:m sulfht
C. natrium karborrat dan kalsium fosfat
D. kaisium karbonat daD nakium fosfat
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36. Alveoius di tunjul&ar oleh nomor. .

A, 1

8.2
c.3
D.4

40. Berikut ini berbagai narkoba:
l. A.rnfetamin
2. Heroin

37. Besamya volume kapasitds !iral paru-paru mJnusia normal aclalah.
A, 1000 ml.
B- 1500 mL
C. 3000 rnI-
D. 3500 mI.

38. Hewa, bedkxt yang menggurakan seluruh permukaan tubuhnya uutuk
oksigen adalah... .

A. lnsecta
B. l\{ollusca
C. Annelida
D. Crustacea

39. Kelainan pada sistem pemapasan bcrupa gargguan pcngangkutan oksiBen
atau.gangguan penyerapan oksigen olehjaringan aiseUut.i. . 

-
A. Slnusltls
B. asfiksia
C. pleu tis
D. bronllrhis

pertuka(an

ke jaringan

4. Morfin
5. Kokain

3. Matamfetamin
Zal yong lergolongjcnis srimulan dilunjutlan oleh nomor... .A. l, 2. dan 4
'8. 1,3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5

Soal OSN BIO Kab/ko!a 2oi4
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4 I . Pe(hatikan bemyataan berikutl
1. kurus kcring, badan tidak sesar
2. daya ingat rendah dan pclupi
3. selalu merasa haus
4, mats cekung dan tatapan mata kosong
5. selalu merasa iapar
Ciri.cid pecandu milrumall keras ditunjukkan oleh pernyataan nomor ... .
A. l, 2, dan 3

B. I, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 3, 4, darI 5'

42. Berikut ini adalah conroh bebelapa kelompok zat adiktiF:
4. Shabu-shabu
5. Kokain

3, Opium
Di anta.a kelompok terseblt,jelis narkotika yang berasai dari tunbuha! adalal.., ..A. l, 3, dan 5.
B. 1,2, dan 5
C. 2, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 5

43. Cara tepat untuk menghirdari ketergantungan zat adikif dan psikotropika adalah ... .
A. menghilangkan racun dari penyalahguraan zat adjkrjf
B. lonsullasi ke dokrer renrang balraya zat adikrifdan psikokopika
C. tidak mau mcncoba menggunakan zat adiktifdal p;ikotropika
D. peryi ke tempat rchabilitasi ketergaatungan zat adikrifdan psikotropika

44. Keatekaragamat ekosistem //d4,& dipengaruhi oleh. .. .

A. vegelasi tal1aman
B. wilayah negara
C. jenis htwur yang menempati
D. lingkurgan abiotik

45. Pola wama yang terdapat pada ikan koi menunjukkaD... .

A. keanekaragaman iDdividu
B. keBnekaraga an fenotip
C, keanekaragaman hayati
D. keanekaragamal gen

46. Di bawah ini yang menu{ukkan nama suku adalah... .
A. Rubiaceae
B. Rybiales
C. Magnoliophlta
D. Hibiscus

1. GaDja

2. Ekstasi
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47. Hewan yang memiliki €i : dapat hidup di da-rat, memiliki sacc.r.r yocali.r, dar belsifat
poikilotani" m4ka hewan tersebut termasul dala;l kelas.. . ,

A. Agnatha
B. Amphibia
C. Reptillia
D, Aves

48. Konservasi i, si/u yang merupakan suaka alam adalah.,. ,

A, cagar alam
B. taman nasional,
C. taman hutan raya
D. taman \^.isata alalrl.

49, Kingdom berikut yarg memilik! organel badan Golgi dan retikulum endoplasma adalah

A. Animalia, Plantae, daa Fungi
B, Animalia, Plantae, Fungi dan Monela
C. Animalia, Plantae, Fuhgi, &n Protista
D. Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera

50. Perhatikal ciri-ciri cacing di bawah ini!
1. ditemukan di usus
2. hidup sebagai parasit dan inang perantara sapi
3, pada skoleks terdapat alat pengait
4. saluran pencamaannya merdpunyai mulut dan anus
5. reproduksi dengan cara fragmentasi
Citi-cii Taenia saginala Bdalah nomor., , ,
A, 1.2,3
B. t,2,4
c. 1,2,5
D.2,3,4.

5 I . Dari pemyataan di bawah ini, manakah yang tidak 1€pat?
A. Setiap progiotid pada cacing pita dapat diarggap sebagai saru ildividu r

B. Skoleks berfungsi sebagai alat pelekatpada inangnya
C. Segmen-segmen leher" terus menerus membuat sekat un(uk membentuk progiotid

baru.
D, Taenio saginata adalah paxasit pada sapi,,l

Soai 0SN BI0 Kab/kota 2014
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52. Perhatikan ciri-ciri sel darah berikut!
1. Berbentuk bikonkaf 5. Mengaodung haemoglobin
2. Tidak beru,ama (bening) 6. Memiliki inti sel
3. Belluknya bervariasi 7. Mampu bergerak secara amocboid
4. Tidak mempuayai intisel
Cili-ciri leukosit ditr.rnjukkar, oleh nomor... .

A. i, 3, 5, dar T

B. 1,5,6. dan 7
. c.2,3,4,dan7

D.2,3.6,dan7

53. PerlBtikaq pemyataan-pemyataa! berikutl
l. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh
2. Jadmg memompa darah ke paru-pam
3. Jattung daiam keadaan berkontraksi '

4, Jantung menerima darah dari paru-paru.
5. JantuDg dalam keadaaq relaksasi
6. Jantung menerima darah da seluruh tubuh,
Dad pemyataan di atas yang menyatakan keadaan jantung saet terjadi sistoi ditunjukkan
oleh nomor ... .

A. 1, 2, dan 3

B.2,3,dan4.
C.3,4,dan5
D. 4,5, dao 6

54. Hewan inverlebrata yang mempunyai alat transpor bcrupa lima pasatg lengktug aorta
berfungsi sebagai jantung adalah,,. .

A. ser.angga

B. cacing
C.-*lanaria
D. Hydra

55. Perhadkan pernyataar di bawah ini !

l. hanya digunatan untuk mengangkut sari makanaD
2. berwama merah muda
3. tidak mengandung hemoglobin
4. hanya digunakan unluk $engangkut ()2 dan CO2
5 . u{uk mengangkut safi makanan dan udara pemapasan
Pemyataan yang bellar untuk darah serangga adalah ... .

A. 1dan2
B. l dan3
C- 3dan5
D. 2 dan 4

Soal OSN BIo Kab/kot2 ,n14

Dipi
nd

ai 
ole

h U
rip

Kalt
en

g 

Diun
du

h d
ari

 ht
tp:

//u
rip

.w
ord

pre
ss

.co
m



J6. Berikut adalah kelainan sistem sirkulasir
1. Henofilia.
2. Leukemia
l.'falasemia
4. Anemia
Kelainaa pada sistem psredaran darah yang bersifat genetis ditunjuklian oleh nomor...
A. I dat2
B. 1dan3
C. 2 dan :1,

D. 3 dan 4.

5?, Ciri pertumbuhan adalah ... .

A. adsnya pertambahan yolwr,e yalilg irrel)ersible
B- adanya perubahan yang bersifat progresif
C. tedadinya diferensiasi sel/jaringaa
D. lerjadinya dereminasi dan perubahan kompetensi sei

58. Berikut ini yang Da,ta, merupakan contoh perkembangajr pada tumbuhan adalah ".. .A, pemb(nlukan nuras pada akar
B. lenyerapan unsur hara oleh akar
C. perubahan zigot menjadi embrio
D. biji mengalami perkecambahan

59. Hewan yang rria,t relrl,lasuk ke dalam kelompok hemimetabola adalah... .

A. kecoa
B. belalang
C. lebal'r
D, \ralaog sangit

60: Hewan yaag menyerap zat makanan melalui permukaan tubuhnya adalal ... .
A. bintang laut
B. cacing pita
C, cacing tanah
D. cumi-cumi

SoalOSN BI0 Kab/kota 2014 11
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II,-.. Petunjuk untuk menjawab soal no 61 sampli dengan 100.
Pilihhh jiwabanr

A. Apabila 1,2 dan 3 Benar
B. Apabila I dan 2 Benar
C. Apabila 2 dan 3 Benar
D. Apabila 3 saja yarg benar

61. Contoh dari adaptasj pe{laku adalah... .

(1) semut memiliki o.gan pencium pada altenanya yang digulakan untuk meogetal]ui
musuhnya.

(2) kuda.laur mcmiliki. kantung ymg digunakan u!tuk nlelindugi anak-alak dan telumya.
(3) bunglon mempenahankan dirinya detgan berubah wa.na sesiai dengan temparnya.

62. Pemyataal yang tepat mengenai siklus nitrogen adalah.., .

(l) bskteri rvrrosoaorrJ dapat menglbah senl,awa amonium dan auonia rnenjadi nitrat
(2) ftasuknya nirogen ke dalam tanah akibat dari air hujan
(3) fiksasi nitrogen dilakukan oleh baktei. Rhizabiu; yang akan bersimbiosis dengan

bakted Azetubqcter, Clostridiun, dan polonl_polo.ngao, -

63.. Pemyataan di bawah ini yang berkaitan tlengan hutan konifer yairu. .. .
(l) r:rempunyai musim dingin yang cukup paljang dan musim kemarau yang panas dan

saqat singlat
(2) jenis tumbulan yang hidup sangat sedikit, biasanya hanya terdiri dari dua atau riga

ienjs tutnbuhai
(3) vegetasi yang dapat hidup nisalnya lumut kerak, rumput t€ki, tumbuhan tema, da,

seniak-semak pendck.

64.. Pemyaraan.l ang benar mcngenai perbcdaar: komuniras dan ekosistem sebagai berikur:{r) ll'omunrtas odatah kumpulan ma.khluk hiJup scjcnis. sedanglan ckosisrem adala}r

,^. krnpulan makhluk hidup sejenis beserta linglungannya
(2) Komunitas ianya komponen biorik sedangkin ek'osisiem terdiri atas faktor biotik dan

abiotik
(3) Komunitas adalah _kumpulan populasi sedangkan ekosistem adalah ku,.lrpulan

populasi beserta lingkungannya.

65.,Bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alarni asam basa adalah... .(l) soka
(2) kembang sepatu
(3) kunyit dan kubis ung:_r

SoalOSN BI0 Kab,/kota 2014
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66. Per}:atikan tabel l:asil observasi di bawah inil

Pemyataan yalg paling tepst berdasarkan data observasi di atas adalah,.. .
(i) larulan C merupakan larutan asam lemah
(2) Iarutan A merupakan laruan basa kuat
(3) larutan B merupakan larutan basa lemah

67. Contoh perubahan kimia adahh ... .

(l) pembakaran kembang api
(2) pembakaran kayu
(3) proses pcrkaratan

68, Jarirrgan cpirel menjalankan bcrb"gai fLingsi ...
(1) pelindung
(2) sekesi
(3) adsorpsi

69, Persamaan antara bakteri dengan Cyanoph)ta adalah ,.. .
(l) mempunyai dindin5 sel.
(2) reproduksi secara biner
(3) mempunyai membran inti

70. Bahaa-bahan kimia dalam rumah tangga dikeiompokka,r menjadi bahan pembersih,
pemutih. pembasmi hama dan bahan bakar rumah tunggu. V-g termasuk baharr
pernbersih adalah ... .

(1) pasra sigi
(2) sampo
(3) deterjen

71. Stljaringan ikat ) ang berfungsi memakan zar budngan adJlth ... .
(l) sel pli{sma
(2; se) masr
(3) makroiirg

lakmus merah

lakmus merah

lakmus mcreh lakmus merah

SoaloSN BI0 Kab/kora 2014
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72. Bala! baku untuk pembuatan kertas diperoleh dari ,. . .

( 1) kitio
(2) minyak bumi
(3) sehlosa

73. Jaritgat pada tumbuharl yang bgrfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan-j aringan
lain adalah... .

(l) epidermis
(2) sklerenlim
(3) parenkim

74. Aerenkim banyak dij umpai pada jaringan... .

(l) epidermis
(2) perisikel
(3) kofteks

75. Hasil aktivitas meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang pada batang Zea
na7s adalah.. . .

( I ) lateral
(2) inte*alar
(3) apikal

76, Biosintesis karbohidrat pada lotosintesis menggunatan energi berupa... .

(1) NADH
(2) NADPH
0) ArP

77, Bahaa baku yang di$ulatian untuk fotosintesis ada)ah... .

(l) or
(2) Hro
(3) CO,

78. Hasil fotosintesis pada tumbuha.l akan dianglur ke organ ... .

(1) buah
(2) alar
(3) rimpang

79. Proses inspirasi manusia pada mekalisme pemapasan dada, setelah otot di antara tulang
rusuk terangkat adalah., , .

(1) volume rongga dadamengecil
(2) tekanan udara di paru-paru melgecil
(3) uda{a dari kar masuk
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80. Hal-hal berikut ili yang dapat menyebabkar meningkatnya Aekuensi pemapasan pada
maousia adalah,.. .
(1) bertambahnya usia seseorang
(2) meningkahya aklivilas rubrih
(3) menurunnya suhu tubuh

8i. Tuberkulosis disebabkau olch.,. .

(1) alveolus berisi caj.an
(2) dapat disebabkan olch b:&teri
(l) peradaogan paru-paru

82. Psikotropika yang d{pat membuai ollng larnbal dan kadang-kariang membuatnya rirlur
adalah... .

(l) heroin
(2) moriin
(3) opium

83. orang yang sering Dlengkonsumsi stimulan membuat reaksi badan lebih aktifdan merasa
mempunyai simpanan energi yang t;dak tetbatas, akan tetapi penggunaan yang berlebihao
dapat berafibat... .

(l) pendarahan di olak
(2) der).utjanturg tidak teratur
(3) paraooid

84. Racun di dalam rokok yalg menimbulkan efck ketagihan adalah... .
(l) tar
(2) asam sianida
(3) nikotiu

85. Pemyalaan di bawah ini yang bukan usaha pelestarian hewan adalalr... .
(1) mendatangkan he\{a, yang berasal dari negara iain ke suatu cagar alam di-lndoDesia,
(2) melepaskan kembali secara langsung hewan,hewa-n iiar yLg dijadikan hewan

peliharaan rumah ke habitat alaururya .
(3) menargkap )rewan yang sudah langka yang masih hidup di habitatnya yang sudah

rusak untuk ditangkarkaa di suaka margasatwat

86. Filum Annelida, Platyhelminres, da:r Nematheimintes dapat dijadikan dalam satu
kelompok berdasarkan LcsamaeLn. . .

f l) rongga rubuh
(2) jumlah lapisan tubuh pada saat embrio
(3) silr]etri tublh
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87. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan bedkut yang dapat dijadikan satu kelompok
dengan cacilg taaah adalah ... .

(1) anjing
(2) kerang hiiau
(3) cacing pita

88. Makhluk hidup berkembang pada lingkungar sesuai, keanekaragaman ekosistem
mempuryai ciri-ciri sebagai berikul:
(1) perbedaan kofldisi komponen abiotik suatu daerah
(2) jenis yang beradaptasi juga berbeda
(3 ) menjmbulkan interdlsi abiotik-biotik yang sejenis

89. Pcmyataan yang benar mengemi kondisi sebelun pemanasan pada percobaan pasteur
adalah... .

( l) udara bebas tetap dapar berhubungan d<ngan ruargan Jalam labu.
(2) mikoorganisme yang masuk bersama udara akan mati pada saat pemanasan air kaldu,
(3) selelah.iabu dimiringkan hingga air kaldu sampai 

-k" 
p".-uim pipa, terjadilah

kontamin&si mikoorganisme,

90. Pernyataan yang benar tentang eosinofil adalah ... .

(1) mempunyai daya fagosirosis yang lemalr
(2) berkumpul pada suatu jaringan yang mengalami reaksi alergi
(3) dapat merdetoksifikasi roksin penyebab radang

9l- Perhadkan gambar di hawah ini!

Nama leukosit yang ditunjukkan oleh hurufA, B. dan C adalah ...
(l) (A) Neurofil
(2) @) Eosinofil
(3) (C) Monosit
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92. Berikut adalal ciri-ciri dad sel darah :

l. merupakan butiran kecil
2. dipoduksi pada sumsum tulatg
3. umumya pendek
4, memiliki inti yang besar
Ciri trombosit ditunjukkan oieh nomor .. . .

(1) 1 dan 2
(2) 2 dan 3

(3) 3 dan 4

93. Faktor fisiologis yang mempengaruhi pcrrumbuhan dan perk€mbangan tumbuhan adalah

(l) holmorl
(2) viramin
(3) gen

94. Contoh gerak.bagian tulnbuit,ln yang dipengaruhi arah rangsang adalah.,, ,
(1) tigmonasti
(2) kenrotal<sis
(3) fololropisme

95. Otot pada maousia yang kerjanya involuntir (di bawah sadar) adalah ... .
(1) ototjantung
(2) otot polos
(3) ototangka

96. Pencemaan kimiawi di usus halus dapat terjadi dengan bartua[ zat kimia yang
disekresikan oleh .. , .

(l) kanmng empedu
(2) pankreas
(3) usus halus

97. Pemyamdn tcnrong gigi berikur yang benar adalah ... .

(l) juml,th gigi manusia qewasa adalah .]6
(2) gigi seri berfungsi untuk memotorg makanar
(3) jumlah gigi premolar sama denganlumJah gigi seri

98. Plasma darah berperan membaua... .

( 1) honnon
(2) oksigen
(3) karbondioksida

99. Pemlalaan ydng pdlinU reprt mcngcnai pembuluh darah aona adaldh,.,,(l ) pembLluh darah )ang kcluar dari venrrikel kanan
(2) membawa daralr yang mengandung oksigen
(3) dindingnya memiliki banyak katup
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100. Sistem peredaran darah pada katak memiliki ciri sebagai berikut:
(1) damh yaog banyak mengardung oksigen bercampw dengan darah yang banyak

mengandulg karbondioksida
(2) sistem peredaran darah ganda
(3) sel-sel darah merahnya berbeda dari sel darah pada manusia yaitu memiliki inti
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