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LATIHAN UKK KELAS VIII
 
 
1. Diketahui dua lingkaran masing-masing 

berjari-jari 12 cm dan 3 cm. Jika jarak titik 
pusat kedua lingkaran adalah 15 cm, maka 
kedudukan lingkaran itu .... 
a. berpotongan 
b. bersinggungan di luar 
c. saling lepas 
d. bersinggungan di dalam 

 
2. Sebuah roda  berjari-jari 35 cm. Jika roda itu 

menggelinding di papan datar dan panjang 
lintasannya 88 m, maka roda tersebut 
berputar sebanyak … . 
a. 35 kali  c.  40 kali 
b. 36 kali  d.  45 kali 

 
3. Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran 

dengan jari-jari 50 cm. Luas permukaan meja 
adalah … cm2. 
a. 7.700  c.  7.800 
b. 7.750  d.  7.850 

 
4. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 Jika jari-jari lingkaran O adalah 8 cm. Jika 

panjang PQ 15 cm. maka jarak titik Q ke titik 
pusat adalah … cm. 
a. 12   c.  20 
b. 17   d.  25 
 
 

5. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
Jika MN = 10 cm, MK = 4 cm dan NL = 2 
cm, maka panjang garis singgung 
persekutuan KL adalah ... cm. 
a. 6   c.  8 
b. 7 6    d.  9 6   
 

6. Jarak dua pusat lingkaran adalah 15 cm, 
sedangkan panjang garis singgung 
persekutuan dalamnya 12 cm. Jika panjang 

jari-jari lingkaran pertama adalah 6 cm, 
maka perbandingan luas lingkaran besar 
dan lingkaran kecil adalah .... 
a. 1 : 2   c.  1 : 4 
b. 2 : 1   d.  4 : 1 
 

7. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
 
 Jika diketahui panjang MA = 16 cm,    

NB = 8 cm dan AB = 15 cm, maka 
panjang MN adalah ... cm. 
a. 17   c. 25 
b. 23   d. 27 
 
 

8. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
  
 
 Jika diketahui panjang MN = 26 cm,     

KL = 24 cm dan MK = 14 cm, maka 
panjang NL adalah ... cm. 
a. 12   c. 8 
b. 10   d. 4 

 
9. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang 

berpusat di O adalah 10 cm. Titik P 
berada pada jarak 26 cm dari O. Panjang 
garis singgung lingkaran yang ditarik dari 
P adalah … . 
a. 12 cm   c.  22 cm 
b. 18 cm  d.  24 cm 
 

10. Jika AP = 18 cm dan BQ = 8 cm, maka 
panjang  PQ = … . 
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11. Perhatikan gambar rantai sebuah sepeda di 
bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
 

Jika jari-jari gear depan = 21 cm, jari-jari 
gear belakang = 12 cm dan jarak kedua 
pusatnya 41 cm. panjang rantai yang 
mengikat kedua gear adalah ... cm. 
a. 80   c.  153,12 
b. 113,12  d.  193,12 

 
12. Tiga buah pipa yang sama besar dan berjari-

jari 14 cm diikat dengan tali.  Panjang lilitan 
tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 
ketiga pipa tersebut adalah ... cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

a. 172   c.  128 
b. 130   d.  86 

 
13. Berikut ini merupakan jaring-jaring kubus, 

kecuali ... . 

 
14. Volum sebuah kubus 729 cm3 . Jumlah 

panjang rusuk kubus adalah ... . 
a. 100 cm  c.  235 cm 
b. 108 cm  d.  486 cm 

 
15. Banyaknya bidang diagonal pada kubus 

adalah ... buah. 
a. 4   c.  8 
b. 6   d.  12 
 

16. Hanif mempunyai kawat yang panjangnya 
4,4 m. Kawat tersebut akan dibuat 
kerangka kubus yang panjang rusuknya 6 
cm. Banyaknya kubus terbanyak yang 
dapat dibuat adalah ... . 
a. 5 buah  c.  7 buah 
b. 6 buah  d.  8 buah 

 
17. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi 

balok adalah 5 : 3 : 2 dan panjang seluruh 
rusuknya adalah 160 cm. Volum balok 
adalah ... . 
a. 1850 cm3    c.  1900 cm3 
b. 1880 cm3   d.  1920 cm3 

 
18. Sebuah kotak berbentuk balok berukuran 

panjang = 64 cm, lebar = 40 cm dan  
tinggi = 24 cm. Ke dalam kotak akan 
dimasukkan kubus-kubus yang panjang 
rusuknya 8 cm. Paling banyak kotak dapat 
memuat kubus sebanyak ... . 
a. 110 buah  c.  120 buah 
b. 115 buah  d.  124 buah 
 

19. Panjang diagonal ruang sebuah kubus 
10 3 cm.  Luas permukaan dari kubus 
tersebut adalah ... . 
a. 500 cm2  c.  500 3  cm2 
b. 600 cm2  d.  600 3  cm2 

 
20. Panjang, lebar dan tinggi balok berturut-

turut 16 cm, 10 cm dan 12 cm. Luas 
seluruh permukaan balok adalah ... . 
a. 944 cm2  c.  964 cm2 
b. 952 cm2  d.  982 cm2 

 
21. Ibu menyimpan minyak di dalam wadah 

berbentuk kubus yang tingginya 40 cm. 
Setelah seminggu, minyak tersebut tersisa 
seperempatnya. Banyaknya minyak yang 
telah terpakai adalah ... liter. 
a. 16   c.  16.000 
b. 48   d.  48.000 

 
22. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga 

siku-siku, dengan panjang sisi siku-
sikunya 6 cm dan 8 cm. Tinggi prisma 10 
cm. Volum prisma adalah ... . 

 
a. 140 cm2  
b. 200 cm2  
c. c.  240 cm2  
d. d.  288 cm2 
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23. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi 
dengan  panjang sisi alasnya 15 cm dan tinggi 
limas tersebut adalah 7 cm. Volum limas 
tersebut adalah ... cm3.  
a. 105   c. 325 
b. 274   d. 525 
 

24. Banyaknya rusuk prisma segi delapan 
beraturan adalah ... buah. 
a. 8   c.  18 
b. 16   d.  24 
 

25. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi 
panjang berukuran 18 cm x 10 cm dan tinggi 
limas 12 cm. Luas limas adalah ... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 550 cm2  c.  560 cm2 
b. 556 cm2  d.  564 cm2 
 

26. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan 
luas 256 cm2 dan tinggi limas 15 cm. Volum 
limas tersebut adalah ...  
a. 17,6 cm3  c.  3.840 cm2 
b. 1.280cm3  d.  11.520 cm2 
 

27. Pada jaring-jaring kubus berikut, persegi 
yang diarsir merupakan alas kubus. Persegi 
yang menjadi tutupnya adalah nomor ... . 

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

 
28. Sebuah kolam renang berukuran panjang 50 

meter dan lebar 16 meter. Kedalaman air 
pada ujung yang dangkal 1 meter, terus 
melandai hingga pada ujung yang dalam 3 
meter. Volum air di dalam kolam adalah ... 
m3. 
a. 800   c.  2.400 
b. 1.600  d.  3.200 

 
 

29. Perhatikan gambar sebatang cokelat di 
bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas karton yang dibutuhkan untuk 
mengemas cokelat tersebut adalah ... cm2. 
a. 332   c.  356 
b. 344   d.  368 
 

30. Perhatikan gambar piramida yang berada 
di mesir! 

 
Jika luas alas piramida tersebut  
3.600 m2 dan volumenya 96.000 m3, maka 
tinggi piramida tersebut adalah ... m. 
a. 60   c.  240 
b. 80   d.  300 
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