
PREDIKSI UN 2010 ( semoga soal‐soal ini ada manfaatnya) 

1.  Jika diketahui nuklida  11Na 23, maka jumlah elektron, proton dan neutron adalah … 
A. 23 proton, 12 elektron dan 11 neutron 
B. 11 proton, 12 elektron dan 23 neutron 
C. 11 proton, 11 elektron dan 12 neutron 
D. 11 proton, 12 elektron dan 11 neutron 

     E. 12 proton, 11 elektron dan 11 neutron 
 

2. Unsur X dengan nomor atom 12 dan unsur Y dengan nomor atom 17 akan membentuk   
senyawa dengan rumus dan jenis ikatan .... 

A. X7Y2 ; ikatan ion 
B. XY2 : ikatan kovalen 
C. X2Y5 : ikatan kovalen 
D. XY2 : ikatan ion 
E. X2Y : ikatan ion   
 

3.     Logam aluminium sebanyak 0,2 mol dilarutkan dalam  600 ml larutan asam sulfat 0,5 M.   
       Menurut persamaan : 2Al (s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3 H2(g) 

Gas H2 yang terbentuk pada keadaan standard adalah … 
A. 2,24 liter 
B. 2,90 liter 
C. 4,48 liter 
D. 6,72 liter 
E. 11,2 liter 

4. Data eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan : 

 
Berdasarkan data di atas yang merupakan larutan non elektrolit adalah nomor … 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

5. Seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium tentang pH beberapa larutan dan 
diperoleh data: 
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Larutan di atas yang merupakan larutan penyangga adalah ... 
A. P 
B. Q 
C. R 
D. S 

      E. T 
 

6. Larutan asam asetat 0,2 M sebanyak 25 mL (Ka = 10–5 ) dicampurkan dengan 25 
mL larutan natrium hidroksida 0,2 M. Maka pH campuran adalah .... 
A. 5  
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 9 

 
7. Larutan H2SO4 sebanyak 20 mL belum diketahui konsentrasinya, kemudian dititrasi   

dengan larutan NaOH 0,1 M dengan menggunakan indikator fenolftalein. Pada saat 
volum NaOH tepat 30,2 mL warna indikator mulai berubah. Persamaan reaksi nya : 
H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) Na2SO4(aq) + 2H2O(aq) , Konsentrasi H2SO4 adalah... 
A. 0,04 
B. 0,08 
C. 0,16 
D. 0,32 
E. 0,64 

 
8. Perhatikan reaksi-reaksi berikut : 
 i. 600 ml HCl 0,1 M + 400 ml Ba(OH)2 0,1 M 
     ii. 250 ml KI 0,01 M + 250 ml Pb(NO3)2 0,02 M 
    iii. 100 m Na2CO3 0,1 M + 400 ml Ba(OH)2 0,2 M 
    iv . 500 ml NaOH 0,0001 M + 500 ml MgCl2 0,001 M 
    v. 500 ml HBr 0,0001M + 500 ml AgOH 0,0001 M 
    diketahui Ksp :  BaCl2 = 4 x 10-5   , BaCO3 = 5 x 10-9   , AgBr = 5 x 10-10  
                                PbI2 = 1,7 x 10-5    Mg(OH)2 = 5 x 10-9  

Reaksi yang hasilnya berupa  endapan  adalah .... 
A. i  
B. ii 
C. iii 
D. iv 
E. v 

 
9. Data percbbaan penurunan titik beku: 

 
    Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku tergantung pada … 

A. jenis zat terlarut 
B. konsentrasi molal larutan 
C. jenispelarut , 
D. j«nis partikel zat terlarut 
E. jumlah partikel zat terlarut  
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        10. Perhatikan diagram berikut : 

              
           Pada diagram PT fase H2O di atas, yang merupakan daerah perubahan titik didih   
          adalah .... 

A. A–B  
B. B–C  
C. D–E 
D. G – H  
E. I – J  

 
      10.   Pernyataan yang benar tentang reaksi eksoterm adalah …. 

A. entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir dan H > 0 
B. entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir dan H > 0 
C. entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir dan H < 0 
D. entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir dan H < 0 
E. entalpi awal sama dengan entalpi akhir dan H = 0  

 
    11. Sebanyak 100 cm3 NaOH 1 M direaksikan dengan 100 cm3 larutan HCl 1M dalam bejana.   
          Tercatat suhu naik dari 29oC menjadi 37,5oC. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor  
          jenis air = 4,2 J g–1 K–1, massa jenis air = 1 gcm3 maka perubahan entalpi reaksi netralisasi  
          adalah …. 

A. + 82,3 kJ/mol  
B. +71,4 kJ/mol  
C. –71,4 kJ/mol 
D. – 54,6 kJ/mol 
E. – 45,9 kJ/mol 

 
   12.  Jika diketahui H2(g) + Br2(g)  → 2HBr(g) H = –72 kJ, maka untuk dapat menguraikan 11,2 dm3  
          (pada STP) gas HBr menjadi H2 dan Br2, diperlukan kalor sebanyak …. 

A. 36 kJ  
B. 18 kJ  
C. 9 kJ 
D. – 82,3 kJ 
E. – 72 kJ  
 

     13. Data hasil reaksi : A + B → C  
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  Berdasarkan data percobaan 1 dan 3 di atas, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah... 
A. Katalis 
B. Konsentrasi 
C. Perubahan suhu 
D. Luas permukaan 
E. Sifat zat 

        
        14. Data reaksi A + 2B → 3 C + D , diketahui bahwa dalam waktu 3 detik konsentrasi A berubah          
             dari 0,1 mol/L menjadi 0,08 mol/L . Pernyataan laju reaksi yang benar di bawah ini adalah.... 
 

No Laju reaksi mol/L dt -
1 

Dinyatakan 
terhadap 

  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,04 

A 
B 
C 
D 
C 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
     15.  Data percobaan laju reaksi untuk: 2 NO(g) + 2H2(g)  →N2(g) + 2H2O(g)  

         
 Berdasarkan data di atas, maka rumus laju reaksi yang benar adalah …. 
A. v = k[NO][H2] 
B. v = k[NO][(H2]2  
C. v = k[NO]2[H2] 
D. v = k[NO]2 
E. V= k [H2]2  
 

    16. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut: 
2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g) ∆H = + 150 kJ. 

Apabila pada volum tetap suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah … 
A. kanan dan harga K tetap 
B. kiri dan harga K makin kecil 
C. kanan dan harga K makin kecil 
D. kiri dan harga K makin besar 
E. kanan dan harga K makin besar 
 

       17.  Reaksi kesetimbangan: N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) ∆H = -17 kkal, kesetimbangan akan  
      bergeser ke kanan apabila ... 

A. suhu dinaikkan 
B. ditambahkan katalis 
C. volume diperbesar 
D. konsentrasi N2 diperbesar 
E. konsentrasi NH3 diperbesar 

      
 

Imam Ahmadi  E‐mail : chem_im@telkom.net   



     18. Diketahui reaksi kesetimbangan : CO(g) + H2O(g) CO2(g) + H2(g) 
          Bila 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai terjadi kesetimbangan, dan pada    
          saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO, maka harga tetapan kesetimbangan Kc   
          adalah …. 

A. 4  
B. 9  
C. 16 
D. 20 
E. 25 

      19. Gas N2O4 terdisoisasi sebanyak 20% menjadi gas NO2. Jika tekanan total pada 
              kesetimbangan adalah 0,75 atm, harga Kp adalah …. 

A. 1,50  
B. 1, 00  
C. 0,67 
D. 0,125 
E. 0,1 

 
     20. Pada persamaan reaksi redoks:  
          a MnO4

–(aq) + H+(aq) + b C2O4 
2–(aq) → Mn2+(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Harga a dan b berturut-turut .... 
A. 2 dan 3  
B. 2 dan 5  
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 2 
E. 1 dan 5 
 

     21. Berdasarkan bagan sel di samping, penulisan lambang sel yang tepat adalah … 
 

 
A. Zn | Zn2+ | | Cu2+ | Cu 
B. Zn | Zn2+ | | Cu | Cu2+ 
C. Zn2+ | Zn | | Cu2+ | Cu 
D. Zn2+ | Zn | | Cu | Cu2+ 
E. Zn2+ | Cu2+ | | Zn | Cu  

 
 

    22.  Pada suatu elektrolisis, sejumlah arus tertentu dalam waktu 2 jam membebaskan 0,504 gram    
    gas hidrogen (H = 1). Banyaknya gas hidrogen (O = 16) yang dapat dibebaskan oleh arus yang  
    sama dalam waktu yang sama ialah … 

A. 1 gram 
B. 2 gram 
C. 3 gram 
D. 4 gram 
E. 5 gram 
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   23. Siswa melakukan percobaan terhadap 5 batang paku yang diletakkan dalam 5 buah tabung   
          reaksi : 

1. Paku dalam tabung 1 di cat  
2. Tabung reaksi 2 berisi udara kering dan tertutup 
3. Oaku dalam tabung 3 dilumuri lemak 
4. Tabung raksi 4 berisi udara lembab dan tertutup 
5. Tabung reaksi 5 berisi minyak tanah dan tertutup 

            Proses korosi terjadi pada percobaan..... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 5 
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 4 

 
         24. Diketahui senyawa karbon 

           
Pasangan yang merupakan isomer adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 1 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
          25. Tri nitro toluena adalah salah satu turunan benzena yang digunakan untuk … 

A. bahan pembuat deterjen 
B. bahan antioksidan 
C. bahan penyedap 
D. bahan pengawet 
E. bahan peledak 

 
          26. Monomer dari polivinilklorida adalah … 

              
A. CH3Cl 
B. C2H5Cl 
C. C2H6Cl 
D. C2H2Cl2 
E. C2H3Cl 
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          27. Jenis ikatan peptida pada asam amino ditunjukkan oleh adanya struktur … 
            

           
        28. Besi di alam terdapat sebagai mineral baik sebagai oksida, sulfida maupun karbonat. Mineral  
              berikut ini mengandung besi, kecuali .... 

A. siderit  
B. pirit  
C. hematit 
D. kriolit 
E. magnetik 

 
       29. Pasangan mineral yang mengandung aluminium adalah .... 

A. bauksit dan hematit  
B. bauksit dan siderit  
C. kalkopirit dan kriolit 
D. kasiderit dan kalkopirit 
E. kriolit dan bauksit 

 
       30. Kemampuan gas mulia untuk bereaksi sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh … 

A. jumlah elektron gas mulia selalu genap 
B. jumlah elektron gas mulia adalah 8 
C. gas mulia terletak pada golongan VIII 
D. bentuk konfigurasi elektron gas mulia stabil 
E. gas mulia terdapat sebagai molekul monoatom 

 
       31. Data pengamatan logam Na direaksilan dengan air yang ditetesi phenolptalein, yaitu : 

o timbul gas 
o timbul letupan 
o terjadi nyala 
o warna air berubah merah 

Zat yang dihasilkan adalah … 
A. gas H2 dan gas H2O 
B. gas O2 dan gas H2 
C. gas O2 dan energi yang besar 
D. larutan NaOH dan gas H2 
E. larutan NaOH dan gas O2 
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     32. Air dikatakan memiliki kesadahan tetap, jika banyak mengandung garam-garam … 

         
     33. Pernyataan mana yang benar tentang oksida-oksida unsur periode ke-3 ? 

A. Na2O, MgO dan Al2O3 adalah oksida basa 
B. Na2O, MgO, Al2O3 dan SiO2 adalah oksida basa 
C. Na2O dan MgO adalah oksida basa, sedangkan 
     Al2O3 adalah oksida amfoter 
D. P2O5 adalah oksida amfoter dan SO3 adalah basa 
E. MgO, SiO2 dan P2O5 adalah amfoter 

     34. Unsur-unsur transisi pada umumnya bersifat para magnetik, hal ini disebabkan oleh .... 
A. semua unsur transisi bersifat logam 
B. elektron valensi berada pada subkulit d 
C. orbital dalam subkulit d terisi penuh elektron 
D. adanya lektron-elektron tak berpasangan pada subkulit d 
E. adanya perpindahan elektron pada subkulit d yang tidak penuh 

 
        35. Tembaga dibuat dari bijihnya dengan cara pemanggangan, reaksi yang tepat adalah … 

          
 
     36. Pernyataan yang tepat tentang cara memperoleh lodam alkali adalah … 

A. reduksi garam kloridanya 
B. oksidasi garam kloridanya 
C. elektrolisis leburan garam kloridanya 
D. elektrolisis larutan garam kloridanya 
E. hidrolisis larutan garam kloridanya 

      
     37. Senyawa magnesium yang digunakan untuk menetralkankelebihan asam lambung adalah … 

A. magnesium klorida 
B. magnesium sulfat 
C. magnesium karbonat 
D. magnesium kromat 
E. magnesium hidroksida 

 
       38. Zat-zat berikut yang mengandung fluor dan klor yang banyak digunakan dalam kehidupan   
             sehari-hari adalah … 

A. urea 
B. freon 
C. vetsin 
D. bayclin 
E. iodoform 
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      39. Yang bukan merupakan aplikasi dari sifat adsorbsi koloid adalah..... 
  A.  tawas pada penjerdihan air 
 B.  arang tulang untuk pemutihan gula 
 C.  mordant pada pewarnaan tekstil 
 D. norit untuk pengobatan diare 
 E. soda pada pelunaan air sadah 
 
     40. Zat yang ditambahkan ke dalam bensin untuk me ningkatkan mutu bensin adalah.... 

A. TEL dan dibromoetana 
B. TEL dan MTBE 
C. MTBE dan dibromoetana 
D. alkohol dan LPG 
E. alkohol dan dibromoetana 


