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Kumpulan Soal-soal	                                                                                Teorema Pythagoras
Kumpulan soal-soal
Materi : Teorema Pythagoras

	Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah ….
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a.  c2 + a2 = b2
			b.  c2 – b2 = a2
			c.  c2 + b2 = a2
			d.  a2 + b2 = c2

	Segitiga PQR siku-siku di Q, jika PQ = 4 cm dan PR = 5 cm, maka panjang QR adalah ….
	3 cm				c.   16 cm

9 cm				d.   20 cm

	Panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah 30 cm, jika panjang salah satu sisinya 18 cm, maka panjang sisi lainnya adalah ….
	6 cm				c.   24 cm

8 cm				d.   35 cm

	Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat adalah ….
	20 cm				c.   40 cm

30 cm				d.   50 cm

	Perhatikan segitiga PQR pada gambar di bawah !.

Panjang PQ = QR = 13cm dan QT = 5 cm. Panjang PR = ….
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		a.   6 cm
		b.   8 cm
		c.   12 cm
		d.   24 cm


	Panjang diagonal persegi panjang 24 cm x 7 cm adalah ….
	25 cm				c.   35 cm
	31 cm				d.   68 cm


	Panjang sisi KLMN pada gambar adalah 17 cm. Keliling ABCD adalah ….
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a.   20 cm
			b.   48 cm
			c.   52 cm
			d.   60 cm





	Panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku samakaki dengan panjang sisi siku-siku 5 cm adalah ….
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	Nilai x pada gambar di bawah adalah ….
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	Panjang QR pada gambar di bawah ini adalah ….
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a.   26 cm
				b.   24 cm
				c.   16 cm
				d.   10 cm
	Panjang BD pada ghambar di bawah adalah ….
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a.   10 cm
				b.   26 cm
				c.   34 cm
				d.   36 cm

	Panjang sisi sebuah persegi 20 cm, maka panjang diagonalnya adalah ….
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	Pasangan tiga bilangan di bawah ini yang merupakan tripel Pythagoras adalah ….

	4, 3, 6				c.   6, 8, 11

5, 3, 4				d.   8, 10, 12

	Panjang diagonal ruanbg suatu balok yang berukuran 6 cm x 8 cm x 10 cm adalah ….

	14 cm				c.   16 cm

14,14 cm				d.   16,16cm

	Panjang sisi segitiga PQR pada gambar di bawah ini adalah 8 cm, maka panjang QB = ….
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a.    4 cm
				b.   6 cm
				c.   6,93 cm
				d.   8,94 cm

	Panjang diagonal suatu persegi 8 cm, panjang sisi persegi tersebut adalah ….

	4 cm				c.   5 cm
	4,66 cm				d.   5,66 cm



	Pasangan tiga bilangan di bawah ini yang merupakan tripel Pythagoras adalah ….

	12, 13, 6				c.   24, 5, 25

14, 48, 50				d.   10, 6, 7

	Dari segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku adalah segitiga dengan panjang sisi ….

	6 cm, 8 cm, dan 10 cm		c.   10 cm, 15 cm, dan 20 cm

10 cm, 12 cm, dan 14 cm		d.   7 cm, 15 cm, dan 18 cm
	


