
1. Teori  asal  usul  tata surya yang diakui  kebenarannya sampai sekarang adalah 
teori 

a. Plenetesimal
b. Awan Debu
c. Teori bintang kembar
d. Teori pasang surut
e. Teori kabut

2. Daerah sabuk asteroid terletak pada lintasan antara planet  .....
a. Mars – Bumi
b. Saturnus - Uranus 
c. Jupiter – Saturnus
d. Uranus – Neptunus
e. Mars – Jupiter

3. Pembagian Planet menjadi planet dalam dan planet luar didasarkan pada :
a. Bumi
b. Mars
c. Sabuk asteroid
d. Jupiter
e. Orbit bumi

4. Bintik  matahari  yang menunjukkan aktivitas  medan magnet  di  bintang  induk 
planet-planet Tata surya ini berwarna lebih gelap daripada daerah sekitarnya. 
Hal ini menunjukkan....

a. Temperatur yang lebih tinggi daripada sekitarnya
b. Temperatur yang mencapai 10.000 Kelvin
c. Temperatur yang lebih rendah daripada sekitarnya
d. Temperatur yang sama dengan 0 Kelvin
e. Medan magnet yang lebih lemah

5. Pada gambar di samping ini, terdapat korona yang ditunjukkan pada nomor ....... 

a. 1

b.  2

c. 3

d. 4

e. 5

6. Mana  diantara  pernyataan  berikut  ini  yang  merupakan  alasan  terpenting 
perubahan status pluto dari  kelompok planet manjadi  planet kerdil   ( DWARF 
PLANET ) 

a.  Pluto termasuk satelit alam
b.  Massa pluto dibawah batas terendah massa planet
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c.  Orbitnya lonjong dan memotong orbit planet lain
d.  Jarak pluto jauh dari matahari 
e.  Suhu pada permukaan pluto rendah

7. Kepunahan dinosaurus kemungkinan disebabkan :
a. Dampak tabrakan asteroid / komet dengan planet bumi
b. Ledakan sebagian besar gunung api di planet bumi secara serempak
c. Mencairnya es di kutub bumi
d. Adanya angin  yang membawa perubahan permukaan bumi
e. Terjadinya perubahan musim yang ekstrem

8. Awan OORT dalam tata surya adalah 
a. Lokasi hipotetis sumber komet periode pendek
b. Sarang objek sabuk kuiper
c. Lokasi hipotetis sumber komet periode panjang
d. Awan tempat pembentukan planet
e. Tempat pembuangan debu dan gas tata surya 

9. Di bawah ini yang tidak termasuk planet Jovian adalah 
a. Jupiter
b. Saturnus
c. Uranus
d. Mars
e. Neptunus

10.Diantara planet yang suhunya paling panas dan terkenal  dengan efek rumah 
kaca adalah ...

a. Merkurius
b. Venus
c. Mars 
d. Saturnus
e. Neptunus

11.Dari  Cave  Canaveral  Desember  1995,  diluncurkan   satelit  yang  ditempatkan 
pada titik tertentu dengan gaya tarik gravitasi bumi  dan gaya tarik matahari 
yang sama besar,  dan mengirim data berupa foto foto dari  matahari,  Satelit 
yang dimaksud adalah :

a. Soho
b. Hubble
c. Mariner 10
d. New Horizon
e. Apollo

12.Komet  di bawah ini yang mempunyai periode pendek ( kurang dari 200 tahun ) 
adalah ...  

a. Halley
b. Single Aparation
c. Ikeya – Zhang
d. Hyakutake
e. Hale – Bopp

13.Yang manakah yang merupakan karakteristik dari  planet kebumian (terrestrial 
Planets)?

a. Ukuran yang besar
b. Terletak di bagian dalam sistem tata surya
c. Kerapatannya rendah
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d. Mempunyai banyak satelit
e. Mempunyai cincin

14.Andaikan bintang pada keadaan diam dengan panjang gelombang 15000 Å dan 
diamati pada panjang gelombang 15001 Å, maka kecepatan radialnya adalah ….

a. 10 m/s menjauhi pengamat
b. 10 m/s mendekati pengamat
c. 20 m/s mendekati pengamat
d. 20 m/s menjauhi pengamat
e. 40 m/s menjauhi pengamat

15.Ciri-ciri sebuah bintang sebagai berikut
1. Temperature permukaan 2800 K
2. Panas
3. Bintang raksasa terang
Maka bintang diatas termasuk ke dalam kelas  …
a. K0 II
b.  K0 III
c. M0 V
d. M0 II
e. M0 Ia

16.Gambar berikut adalah spektrum sebuah bintang. Bintang-bintang yang 
termasuk dalam kelas tersebut adalah

a. Matahari dan Bintang Sirius
b.  Matahari dan Bintang Capella
c. Bintang Vega dan Bintang Capella
d. Bintang Canopus dan Bintang Vega
e. Bintang Sirius dan Bintang Canopus 

17.Gambar berikut adalah spectrum warna sebuah bintang. Hγ termasuk dalam 
deret ….

a. Lyman dengan n = 4
b. Balmer dengan n = 5
c. Lyman dengan n = 5
d. Paschen dengan n = 6
e. Balmer dengan n = 6
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18.Garis-garis terang dalam spectrum bintang disebabkan oleh ….
a. Gas panas bertekanan rendah
b. Gas dingin bertekanan rendah
c. Gas panas bertekanan tinggi
d. Gas dingin bertekanan tinggi
e. Gas dingin dan renggang bertekanan sedang

19.Gambar berikut ini adalah diagram  HR. Yang ditunjukkan oleh anak panah 
adalah ….

a. F2 Ia
b. G5 II
c. K0 Ib
d. A2 V
e. F4 II

20.Apabila electron berpindah dari tingkat 4 ke tingkat 2, maka electron akan 
kehilangan energy. Energi tersebut akan dipancarkan sebagai foton 
(butir/partikel cahaya) dengan energy sebesar ….

a. 13,6 eV
b. 6,8 eV
c. 3,4 eV
d. 2,55 eV
e. 1,2 eV

21.Penyebab bintang berkelap-kelip di waktu malam hari sedangkan planet tidak 
adalah...

a. Atmosfer bintang lebih bergejolak daripada atmosfer bumi
b. Bintang memancarkan cahaya sendiri, planet tidak
c. Bintang seolah-olah sebagai benda titik sedangkan planet sebagai benda 

piringan
d. Planet memantulkan cahaya dari bintang
e. Jarak bintang lebih jauh dari planet sehingga cahayanya seolah-olah 

terpantul
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22.(1) Aldebaran (magnitudo 1)
(2) Sirius (magnitudo -1.42)
(3) Vega ( magnitudo 0.0)
(4) Betelgeus ( magnitudo 0.80)
Urutan bintang yang lebih terang bila dilihat dari Bumi adalah...
a. (1)-(4)-(2)-(3)
b. (2)-(4)-(3)-(1)
c. (2)-(3)-(4)-(1)
d. (1)-(4)-(3)-(2)
e. (1)-(2)-(3)-(4)

23.Jika magnitudo absolut bintang M besarnya 10 dan magnitudo bintang m 
besarnya 15, maka jarak bintang tersebut...

a. 200 pc
b. 150 pc
c. 100 pc
d. 50 pc
e. 250 pc

24.Diketahui beda magnitudo 2,5. Tentukan beda kecerahan kedua bintang 
tersebut...

a. 2.5 kali
b. 5 kali
c. 10 kali
d. 15 kali
e. 20 kali

25.Dua bintang A dan B masing-masing memiliki suhu permukaannya sebesar 127 
°C  dan 327 °C  maka apabila diamati keduanya mamiliki perbandingan panjang 
gelombang radiasi sebesar...

a. 3 : 2
b. 1 : 3
c. 1 : 2
d. 2 : 1
e. 2 : 3

26.Sebuah bintang mendekati pengamat dimana jarak awalnya 3 kali jarak 
barunya, maka terang bintang tersebut menjadi...

a. Lebih redup 9
1  kali semula

b. Lebih redup 3
1  kali semula

c. Lebih terang 9 kali semula
d. Lebih terang 3 kali semula
e. Lebih terang 27 kali semula

27.Dari hasil pengukuran sebuah bintang didapatkan bahwa pada jarak 1 AU 
memancarkan radiasi dengan intensitas 900 W/m2, apabila bintang tersebut 
diukur dari planet X yang berjarak 3 AU dari bintang tersebut maka intensitas 
radiasinya menjadi...

a. 100 W/m2

b. 300 W/m2

c. 900 W/m2

d. 2700 W/m2

e. 8100 W/m2

28.Panjang gelombang spektrum bintang dapat diamati sesuai grafik berikut 
           Dari grafik tersebut dapat diperoleh...

(1) λA < λB <  λC

(2) IA > IB > IC
(3) TA > TB > TC

(4) λA > λB >  λC
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Pernyataan yang benar adalah...
a. (1) (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1) (2) (3) dan (4)

29.Secara umum rumusan Pogson dalam telaah kecerlangan bintang dinyatakan 
dengan rumus...

a. M = -2.5 log E + tetapan
b. M = 2.5 log L + tetapan
c. m = -2.5 log L + tetapan
d. m = -2.5 log E + tetapan
e. m = 2.5 log E + tetapan

30.Tiga bintang setelah diamati didapat hasil :

Bintang B V

P 8.00 8.25

Q 6.50 6.25

R 7.80 7.50

Bintang mana yang lebih panas dan lebih dingin...
a. Bintang P dan Q
b. Bintang P dan R
c. Bintang R dan Q
d. Bintang Q dan P
e. Bintang R dan P

31.Paralaks sebuah bintang Sirius yang diukur dari bumi besarnya adalah 0’’,38. 
Apabila diukur dari pesawat ruang angkasa besarnya 0”,76. Berapakah jarak 
pesawat ruang angkasa tersebut ke matahari?

a. 0,48 AU
b. 1,00 AU
c. 1,14 AU
d. 2,00 AU
e. 4,00 AU

32.Pada jarak 1 AU sinar matahari memberikan daya 1,4 kilowatt per m2. Total daya 
yang diterima untuk seluruh arah adalah ..... W

a. 4,9 x 10-21

b. 7,4 x 10-10

c. 7,4 x 1010

d. 4,9 x 1021

e. 3,9 x 1026

33.Seorang pengamat sedang mengamati α-Orion dengan aksensiorekta 5j 30m, 
sedangkan sudut jam bintang (sideris time) diketahui 12h, maka waktu 
pengamatan itu dilakukan pada ...

a.  6j 30m wb
b.  7j 30m wb
c. 5j 30m wb
d. 17j 30m wb
e. 20j 30m wb

34.Perhatikan bola langit dibawah ini:
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Berdasarkan gambar diatas, aksensiorekta bintang X
 adalah ....
a. 30°
b. 60°
c. 90°
d. 150°
e. 270°

35.Jam bintang (sideris time) pada jam  08.00 WIB, 16 Mei 2009 adalah ...
a. 01.44 waktu bintang
b. 00.44 waktu bintang
c. 23.44 waktu bintang
d. 22.44 waktu bintang
e. 21.44 waktu bintang

36.Pernyataan dibawah ini yang BENAR, kecuali ...

a. Lingkaran  ekliptika  membentuk  sudut  kemiringan  23,5°  terhadap 
lingkaran ekuator utara

b. Jam bintang adalah sudut jam bintang lokal titik aries

c. Bagi pengamat di equator, tidak akan pernah menemukan bintang sirkum 
polar

d. Pada titik awal musim semi, matahari berimpit dengan titik aries

e. Di Kutub Utara selama bulan Juli matahari tidak pernah tenggelam

37.Dua  bintang  memiliki  askensiorekta  yang  sama,  deklinasi  yang  besarnya 
sama tapi tandanya berlawanan. Jika bintang A berada di utara ekuator langit 
dan bintang B selatan ekuator langit, maka ...

a. Bintang A lebih dulu terbit jika diamati dari Jakarta

b. Bintang B lebih dulu terbit jika diamati dari Tokyo

c. Bintang A dan B terbit hampir bersamaan jika diamati dari Pontianak

d. Bintang  B tidak akan pernah terbit di kota Tokyo

e. Susah ditentukan

38.Asensiorekta sebuah bintang adalah 17h40m. Seorang pengamat mengamati 
pada jam 16h45m, maka sudut jam bintang tersebut adalah ....

a. 55° di timur meridian setelah transit

b. 55° di timur meridian sebelum transit
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c.
o

4

3
13  di timur meridian sebelum transit

d.
o

4

3
13 di timur meridian setelah transit

e.
o

4

3
13 di barat meridian sebelum transit

 
39.Seorang  pengamat  berada  di  katulistiwa  melihat  sebuah  bintang  A  terbit 

pukul 18.10. Arah titik terbit itu membentuk sudut 120° dengan arah utara. 
Jika  pengaruh  atmosfer  bumi  diabaikan,  perkirakanlah  waktu  dan  titik 
terbenamnya bintang A itu di horizon!

a. terbenam pukul 06.10 kurang sedikit 60° dari arah Selatan ke Barat

b. terbenam pukul 06.10 tepat 240° dari arah Utara ke Timur

c. terbenam pukul 06.10 tepat 60° dari arah Selatan ke Barat

d. terbenam pukul 06.10 lebih sedikit 120° dari arah Selatan ke Barat

e. terbenam pukul 06.10 tepat 120° dari arah Selatan ke Barat

40.Jarak planet ke titik perihelion dalam tatasurya adalah ....
a. Setengahh sumbu pendek orbit
b. Setengah sumbu panjang orbit
c. Setengah sumbu panjang kali satu di kurangi eksentrisiteit
d. Setengah sumbu panjang kali satu di tambah eksentrisiteit
e. Setengah sumbu pendek kali satu di kurangi eksentrisiteit

41.Berikut ini yang bukan bagian dari kontribusi (hukum) Kepler terhadap orbit 
planet adalah ....
a. Bentuk orbit
b. Kecepatan planet terhadap orbitnya
c. Perioda orbit
d. Gravitasi
e. Semua jawaban salah

  
42.Pilihlah pernyataan yang benar

a. Perbandingan kuadrat periode revolusi bulan dengan pangkat tiga jarak 
rata-rata bulan bumi sama dengan perbandingan kuadrat perioda revolusi 
bumi dengan  pangkat tiga jarak rata-rata matahari bumi.

b. Kelajuan revolusi planet berbanding terbalik dengan kuadrat jarak planet 
ke bintang induk.

c. Perioda  sinodis  mars  yang  terpanjang  di  antara  planet-planet  superior 
lainnya meskipun jaraknya adalah yang terdekat di bandingkan dengan 
planet-planet superior lainnya.

d. Jika massa bulan bertambah 8% maka jarak bumi-bulan akan berkurang 
2%.

e. Perioda  revolusi  bumi  dan  jarak  rata-rata  matahari  bumi  tetap  tidak 
berubah meskipun massa matahari bertambah.

43.Pernyataan yang salah tentang lintasan suatu obyek langit adalah ....
a. Jika eksentrisitas orbitnya = 1 maka bentuk orbitnya berupa parabola
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b. Semakin  besar  setengah  sumbu  panjang  lintasan semakin  kecil  energi 
total sistem.

c. Bila  setengah  sumbu  panjang  membesar,  maka  perioda  juga  akan 
membesar.

d. Besar kecepatan lepas partikel dari permukaan suatu planet √2 kali lebih 
besar kecepatan orbit  nya.

e. Anomali eksentrik adalah sudut yang diukur dari apogee dalam arah yang 
sama dengan anomali benar

44.Satelit  akan  dapat  diamati  pada  posisi  yang  sama  di  atas  sebuah  lokasi 
tertentu di bumi memiliki....

a. Perioda rotasi sama dengan perioda rotasi bumi
b. Perioda rotasi sama dengan perioada revolusi bumi
c. Perioda revolusi  sama dengan perioda rotasi bumi
d. Perioda revolusi sama dengan perioda revolusi bumi
e. Jarak dari bumi yang lebih besar dari jarak bumi-bulan.

45.Superman  sedang  mengitari  matahari.   Lintasan  yang  di  tempuh  berupa 
ellips dengan eksentritas 0,4. Pernyataan yang salah berikut ini adalah ...

a. Jarak  terjauh  dari  matahari  2,3  kali  dibandingkan jarak  terdekatnya 
dari matahari.

b. Semua hukum kepler mengenai gerak planet berlaku bagi superman
c. Superman merasakan panjang satu hari saat di aphelium, lebih pendek 

dibandingkan dengan panjang satu hari saat di perihelion.
d. Jika  gaya  gravitasi  matahari  tiba-tiba  menghilang,  maka  superman 

akan bergerak lurus dengan kecepatan awal sebesar , dimana d 

menyatakan jarak dari matahari.
e. Jika matahari menjadi blackhole, maka eksentrisitas lintasan Superman 

akan berubah

46.Sebuah satelit diluncurkan dari Bumi. Jika massa bumi M, maka kecepatan 
minimal yang harus diberikan kepada satelit agar lepas dari gaya tarik bumi 
adalah ...
a. 10 km/s
b. 11 km/s
c. 12 km/s
d. 13 km/s
e. 14 km/s

47.Jika perioda Mars mengelilingi matahari 687 hari dan percepatan jatuh bebas 
di permukaan matahari adalah 274 m/s2  maka jarak mars – matahari adalah 
....
a. 18,5 x 1010 m
b. 20,3 x 1010 m
c. 23,7 x 1010 m
d. 25,8 x 1010 m
e. 28,6 x 1010 m

  
48.Dua bintang yang masing-masing massanya M dan 4M terpisah pada jarak d. 

Letak  bintang ketiga,  diukur dari  M, dimana resultan gaya gravitasi  pada 
bintang ketiga sama dengan nol....
a. 1/8 d
b. ¼ d
c. 1/3 d
d. ½ d
e. 2 d
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49.Sebuah  planet  yang  berjarak  4  AU  dari  matahari,  akan  memiliki  perioda 
sebesar...
a. 10 tahun
b. 8 tahun
c. 6 tahun
d. 4 tahun
e. 2 tahun

50.Mars mempunyai dua buah satelit  yaitu phobos dan deimos, dengan jarak 
dari pusat mars masing-masing 9500 km dan 24500 km secara berturutan. 
Perbandingan perioda phobos terhadap deimos adalah ....
a. 0,058
b. 0,240
c. 0,530
d. 0,620
e. 4,140

-GOES TO OSN 2009-
”Sometimes, imagination is more 

important than reality”
Albert E.

No Jawaban No. Jawaban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

E

C

C

E

C

A

C

D

B

A

A

B

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

C

A

A

D

B

D

E

D

D

C

A

C

C
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

D

B

B

B

A

D

C

C

C

C

A

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

C

D

C

B

C

E

B

C

C

B

B
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