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UJIAN NASIONAL 
TAHUN 2010  

 
SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN 
NAMA PESERTA DIDIK : 
KELAS   : 
HARI/TANGGAL  : 
WAKTU   : 120 Menit 
 
Petunjuk : 
Pilihlah salah satu jawaban dari opsi jawaban yang tersedia, kemudian berilah tanda 
silang (x). 
 

1. Berdasarkan sistem Binomial, cara penulisan yang benar untuk jenis kelapa adalah…. 
a. Cocos nucifera L.  c. Cocos N.L. 
b. Cocos Nucifera L.  d. cocos Nucifera L.  e. cocos nucifera L. 

2. Kelompok manakah yang merupakan keanekaragaman jenis? 
a. Buaya dan kadal    d. Padi pelita dan padi cisadane 
b. Merpati mahkota dan merpati pos  e. Mangga arum manis dan mangga 

gadung 
c. Kelapa hijau dan kelapa kopyor 

3. Amati struktur tubuh virus berikut! Nomor 1, 2 dan 3 merupakan ....  

 
a. kapsid, DNA, ekor  c. kepala, kapsid, ekor 
b. kapsid, RNA, ekor  d. DNA, kapsid, ekor  e. DNA, ekor, kapsid 

4. Bakteri pengikat Nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan polong-polongan adalah…. 
a. Azotobacter b. Clostridium 
b. Nitrobacter  c. Rhizobium  e. Nitrosomonas 

5. Hubungan yang benar antara bakteri patogen dan penyakit yang ditimbulkan adalah…. 
a. Treponema pallidum, Tipus 
b. Diplococcus pneumoniae, Disentri  d. Clostridium tetani, Pes 
c. Vibrio coma,  Kolera   e. Neisheria gonorhoe, Sipilis 

6.  Di bawah ini merupakan gambar spesies beberapa jamur. Dari gambar di atas, yang 
termasuk kelompok Basidiomycotina adalah.... 

 
 
a. 1, 2, 3  b. 1, 3, 5 c. 2, 3, 4  d. 2, 4, 5  e. 3, 4, 5 

http://1.bp.blogspot.com/_4nKtOiARsbI/S4Spz0MjgPI/AAAAAAAAADI/h5imqXVPw6E/s1600-h/virus+T1.bmp�
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7.  Berikut ini skema pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. 

 
Nomor 1,2,3 dan 4 adalah ... 
a. protalium, antheridium, arkegonium, zigot  
b. protalium, arkegonium, antheridium, zigot 
c. protonema, antheridiuni, arkegoniuin, zigot 
d. protonema, arkegonium. antheridium, zigot 
e. zigot, antheridium, arkegonium, protalium 
 

8. Pernyataan berikut yang tepat tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut adalah…. 
a. Tumbuhan lumut hanya berkembang biak secara aseksual 
b. Menunjukkan adanya dua generasi yaitu generasi saprofit dan gametofit 
c. Generasi saprofit merupakan generasi yang dominan 
d. Generasi saprofit dan generasi gametifit memiliki fase yang waktunya sama 
e. Spora dapat membentuk zigot secara Aseksual 

 
9. Berikut ini adalah fase-fase dari daur hidup Fasciola hepatica : 

1. Mirasidium  3. sporokis  5. cacing dewasa 
2. telur   4. redia   6. Serkaria  7. metaserkaria 
Urutan fase-fase perkembangan cacing yang benar adalah … 
a. 2–1–3–4–6–7–5  c. 2–1–4–3–7–6–5 e. 2-1-3-4-6-7-5 
b. 2–1–4–7–6–3–5  d. 2-3-4-5-7-6-1 
 

10. Berikut ini adalah nama-nama hewan vertebrata : 
1. Ikan mas 3. Kura-kura 
2. Katak hijau 4. Buaya  5. Lumba-lumba 
Yang melakukan vertilasi internal dan bersifat ovipar adalah .... 
A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 2 dan 5 D. 3 dan 4 E. 4 dan 5 
 

11. Dalam suatu ekosistem padang rumput dihuni oleh beberapa hewan, yaitu harimau, 
kelinci, ular, cacing. Jika populasi kelinci berkembang biak dengan cepat, maka dapat 
diperkirakan akan berakibat ........ 
a. Populasi harimau naik, populasi rumput naik 
b. Populasi harimau turun, populasi rumput turun 
c. Populasi harimau naik, populasi rumput turun 
d. Populasi harimau turun, populasi rumput naik 
e. Semua populasi di padang rumput jumlahnya tetap, kecuali jumlah kelinci bertambah 

 

http://4.bp.blogspot.com/_4nKtOiARsbI/S3Ohvbm1nPI/AAAAAAAAACQ/JDdoZxPFrW4/s1600-h/siklus+hidup+paku.bmp�
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12.  Perhatikan gambar daur karbon berikut! 
 

 
Proses yang terjadi pada X dan Y secara berurutan adalah.... 
a. Oksidasi dan respirasi c. Transpirasi dan respirasi 
b. Respirasi dan eksresi d. Fotosintesis dan eksresi e. Fotosintesis dan 
respirasi 

13. Upaya negara-negara di dunia untuk mengurangi global warming diantaranya adalah 
menggalakkan pengurangan emisi gas .... 

a.  Oksigen   c. Karbon dioksida 
b. Karbon monoksida  d. Sulfur dioksida  e. Sulfur dioksida 

 
14. Sel hewan dan tumbuhan dapat dibedakan karena adanya perbedaan struktur. Berikut 

pernyataan yang benar mengenai perbedaan tersebut adalah … 
a. Sel hewan memiliki membran sel sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, 

tetapi tidak memiliki membran sel 
b. Sel hewan tidak memiliki plastida sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida 
c. Sel hewan memiliki mitokondria sedangkan sel tumbuhan tidak 
d. Sel hewan bervakuola besar sedangkan sel tumbuhan bervakuola kecil 
e. Sel hewan memiliki sentriol sedangkan sel tumbuhan tidak 

 
15. Krista dan matriks berperan dalam respirasi sel, dimanakah terletak kedua bagian 

tersebut … 
a. Badan Golgi 
b. Lisosom 
c. Mitokondria 
d. Nukleus 
e. Ribosom 

 
16. Jaringan epitel yang terdapat pada duodenum ditunjukkan pada nomor … 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_4nKtOiARsbI/S3OiXKD7ahI/AAAAAAAAACY/oTxKENnMjPc/s1600-h/siklus+biogeokimia.bmp�
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17. Lama hidup rata-rata eritrosit setelah dilepaskan dari sumsum tulang belakang adalah … 
a. 10 – 12 hari 
b. 36 – 42 hari 
c. 72 – 84 hari 
d. 100 – 120 hari 
e. 150 – 200 hari 

 
18. Perhatikan skema pembekuan darah berikut :  

 Dari skema di atas, label 1,2 dan 3 berturut-
turut adalah … 
a. Fibrin, Tromboplastin dan Protrombin 
b. Tromboplastin, Fibrin dan Protrombin 
c. Tromboplastin, Protrombin dan Fibrin 
d. Tromboplastin, Trombokinase dan 

Protrombin 
e. Tromboplastin, Trombokinase dan Fibrin 

 
19. Perhatikan struktur jaringan tumbuhan berikut :  

 
 
 Bagian yang berfungsi dalam pengangkutan 

hasil fotosintesis ditunjukkan pada nomor … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
20. Seseorang membeli daging di pasar. Daging yang dimaksudkan disini adalah … 

a. Otot Jantung 
b. Otot lurik 
c. Otot polos 
d. Jaringan ikat 
e. Jaringan epitel 

 
21. Dari pasangan gerak antagonis berikut, pasangan yang benar adalah … 

a. Abduksi – Ekstensi 
b. Elevasi – Ekstensi 
c. Fleksi – Ekstensi 
d. Pronasi – Abduksi 
e. Rotasi – Adduksi 

 
22. Perhatikan gambar berikut : 

  Dari gambar disamping, penyerapan 
makanan terjadi pada nomor … 

a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 
e. V 
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23. Yang termasuk asam amino essensial adalah … 
a. Alanin 
b. Arginin 
c. Glisin 
d. Sistein 
e. Serin 

 
24. Jumlah udara minimal yang diperlukan dalam proses pernafasan, setelah dikurangi 

residu dan cadangan adalah … 
a. 1200 ml 
b. 1500 ml 
c. 1800 ml 
d. 2000 ml 
e. 3000 ml 

 
25. Pernafasan tidak dipengaruhi oleh … 

a. Berat Badan 
b. Jenis Kelamin 
c. Pekerjaan 
d. Suhu 
e. Aktifitas 

 
26. Perhatikan gambar berikut : 

Dari gambar disamping, label X akan dihasilkan … 
a. Darah bersih 
b. Urin Kotor 
c. Urin Primer 
d. Urin Produktif 
e. Urin Sekunder 

 
 
 

27. Pembentukan urin pada waktu dingin diproduksi lebih banyak daripada urin pada 
waktu normal, karena hipofisis mensekresi sedikit … 
a. ADH 
b. Plasma darah 
c. FSH 
d. LH 
e. Metabolisme 

 
28. Arus listrik pada neuron terjadi karena adanya beda potensial dari unsur … 

a. Natrium dan klorida 
b. Natrium dan kalium 
c. Potasium dan klorida 
d. Potasium dan sodium 
e. Potasium dan Natrium 

 
29. Ujung syaraf reseptor panas dan reseptor dingin secara berturut-turut adalah 

a. Ruffini dan Krause 
b. Krause dan Ruffini 
c. Paccini dan Meisner 
d. Ruffini dan Meisner 
e. Krause dan Paccini 
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30. Perhatikan gambar berikut : 
Dari gambar di samping, peristiwa fertilisasi 
ditunjukkan pada nomor … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
 

31. Pembentukan sperma dipengaruhi oleh hormon … 
a. FSH dan LH 
b. FSH dan Progesteron 
c. Progesteron dan LH 
d. Progesteron dan ADH 
e. ADH dan FSH 

 
32. Terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga 

menyebabkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. 
Pernyataan tersebut merupakan deskripsi dari … 
a. Epigeal 
b. Hipogeal 
c. Hipokotil 
d. Perkecambahan 
e. Pertumbuhan 

 
33. Berikut 4 (empat) daerah pertumbuhan akar, KECUALI … 

a. Daerah Pembelahan Sel 
b. Daerah Pemanjangan 
c. Daerah Pemasakan 
d. Daerah apikal 
e. Tudung akar 

 
34. Terjadi luka pada tubuh tumbuhan, maka yang akan bekerja adalah hormon … 

a. Auksin 
b. Asam Traumalin 
c. Giberelin 
d. Kalin 
e. Sitokinin 

35. Tempat terjadinya proses glikolisis adalah … 
a. Badan Golgi 
b. Nukleus 
c. Mitokondria 
d. Ribosom 
e. Sitoplasma 

 
36. Berikut merupakan hasil dari oksidasi 1 molekul glukosa dalam siklus krebs adalah … 

a. 2 ATP, 4 CO2 dan 8 Atom H 
b. 2 ATP, 4 CO2 dan 4 Atom H 
c. 2 ATP, 8 CO2 dan 8 Atom H 
d. 1 ATP, 4 CO2 dan 8 Atom H 
e. 1 ATP, 2 CO2 dan 8 Atom H 
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37. Klorofil yang mempunyai pigmen warna kuning hingga jingga, disebut … 
a. Klorofil a 
b. Klorofil b 
c. Klorofil c 
d. Klorofil d 
e. Klorofil e 

 
38.  Rantai mRNA : CGA – AAC – CAG – UUG – AUC – CCG 

Maka, rantai DNA sensenya : 
a. CGA – AAC – CAG – TTC – AAG – CCG 
b. CGA – AAC – CAG – TTC – AAG – GGC 
c. GCT – TTG – GTC – AAC – TAG – GGC 
d. GCT – TTG – GTC – AAC – TAC – GGC 
e. CGA – AAC – CAG – TTG – ATC – CCG 

 
39. Jika rRNA : GCU – ACG – UUG – GGU – CCG 

Maka, asam amino yang terbentuk berturut-turut adalah … 
a. Alanin – Treonin – Leusin – Glysin – Prolin 
b. Alanin – Glysin – Leusin – Prolin – Treonin 
c. Alanin – Prolin – Treonin – Leusin – Glysin 
d. Alanin – Leusin – Glysin – Prolin – Treonin 
e. Alanin – Glysin – Leusin – Prolin – Treonin 

 
40. Asam amino yang juga berperan sebagai kodon start adalah … 

a. Alanin 
b. Guanin 
c. Metionin 
d. Prolin 
e. Treonin 

 
41. 1. m RNA 

2. r RNA 
3. DNA sense 
4. t RNA 
5. DNA Template 
Urutan yang benar dalam sintesa protein, adalah … 
a. 5 – 3 – 4 – 2 – 1 
b. 5 – 3 – 2 – 4 – 1 
c. 5 – 3 – 1 – 4 – 2 
d. 3 – 5 – 1 – 4 – 2 
e. 3 – 5 – 4 – 2 – 1 

 
42. Berikut merupakan fase-fase dari Interfase, KECUALI … 

a. C 
b. G1 
c. M 
d. T 
e. G2 
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43. Kromosom mengalami pemampatan, kromosom mempunyai 2 kromatid yang berikatan 
satu dengan yang lainnya pada sentromer sitoskelet terurai dengan membentuk 
gelondong mitosis, Kompleks golgi dan RE serta Selaput inti terfragmentasi dan tersebar 
diinti. Pernyataan tersebut merupakan ciri dari fase … 
a. Profase 
b. Metafase 
c. Anafase 
d. Telofase 
e. Interfase 

 
44. Mangga yang berfenotipe Tinggi, berbuah lebat dan memiliki rasa manis (TtLLMm) 

disilangkan dengan mangga dengan genotipe TtLlmm. Jika yang diinginkan petani 
adalah mangga jenis unggul, berapa persen kemungkinan yang petani harapkan … 
a. 12,5 % 
b. 25,75 % 
c. 50,25 % 
d. 74,95% 
e. 85,15 % 

 
45. Diketahui bahwa warga di suatu daerah 9% menderita gangguan mental (aa). Jika 

diketahui bahwa jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 100.000 jiwa. Maka jumlah 
orang yang bergenotipe heterozigot untuk gangguan mental adalah … 
a. 12500 jiwa c. 42000 jiwa  e. 83500 jiwa 
b. 35200 jiwa d. 76200 jiwa 

 
46. Jika seorang wanita buta warna menikah dengan seorang pria normal, maka yang 

BUKAN kesimpulan dari penyataan tersebut  adalah … 
a. Semua anak laki-laki buta warna 
b. Semua anak perempuan normal, tetapi carrier 
c. Semua anak laki-laki normal 
d. Tidak ada anak hidup normal, homozigot 
e. Semua anak membawa gen buta warna 

 
47. Jika setetes darah diuji dengan Aglutinogen A, maka darah tersebut bergolongan darah  

a. A 
b. B 
c. O 
d. AB 
e. B rhesus+ 

 
48. Organisme yang memiliki 1 kromosom tambahan/ekstra, sehingga bergenotipe (2n + 1) 

disebut … 
a. Monosomik c. Trisomik  e. Diploid 
b. Nulisomik d. Tetra somik 

 
49. Yang merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah … 

a. Sacharomyces c.  Thiobasillus e. Neurospora 
b. Aspergillus d. Rhizopus 

 
50. Berikut yang merupakan contoh homolog adalah … 

a. Tangan manusia dengan sirip d.  Burung merpati dengan capung 
b. Burung Merpati dengan lalat e. Kelalawar dengan capung 
c. Kelalawar dengan belalang 


