
SOAL TUGAS KELAS VII (OPEN BOOK) 
 

1. Berapakah gaya yang menggerakkan sebuah perahu layar apabila tekanan 
angin 1300 N/m2 dan luas layar yang mengembang 10 m2? 

2. Sebuah bejana mempunyai ukuran 20 cm, 15 cm, 10 cm. Bejana tersebut diisi 
penuh dengan air. Berapakah tekakanan hidrostatik pada dasar bejana? 
Berapakah besar gaya yang menekan dasar bejana? 

3. Kalau torak kecil suatu kempa hidrolik mempunyai tekanan 106 N/m2, maka 
berakah luas torak besar supaya dapat menahan beban yang massanya 2000 
kg? 

4. Dalam bajana U diisi dengan air dan minyak. Tinggi minyak 10 cm dan massa 
jenisnya 0,8 g/cm3 maka berakah tinggi air pada kolom raksa? 

5. Sebuah rakit kayu massa jenisnya 125 kg/m3 mempunyai ukuran panjang 5 m, 
lebar 4 m. berapakah tebal minimum rakit itu supaya dapat mengangkat mobil 
yang massanya 1400 kg melalui sungai? 

6. Sebuah balon udara mendesak 20.000 N udara. Berat balon kosong 3000 N 
dan berat gas yang mengisinya 6000 N. Berapa berat beban yang dapat 
diangkut balon tersebut? 

7. Sebanyak 400 cm2 gas yang tekanannya 75 cmHg diperkecil volumenya 
sehingga tekanan menjadi 80 cmHg. Apabila massa jenis gas mula-mula 1,5 
kg/m3, maka berapakah massa jenis dan tekanan yang baru itu? 

8. Sebuah manometer terbuka yang berisi minyak dengan massa jenis 0,8 g/cm3 
dihubungkan keruang gas. Permukaan minyak dalam kaki yang terbuka berada 
17 cm lebih tinggi daripada permukaan minyak dalam kaki yang lain. Berapa 
tekanan gas itu bila tekanan barometer itu 75 cmHg? 

9. Tekanan udara di kaki sebuah gunung ialah 76 cmHg dan dipuncak gunung 
tersebut tekanan udaranya 61 cmHg. Apabila massa jenis udara rata-rata 1,25 
kg/m3, maka berapakah tinggi  gunung? 

10. Jika sebuah barometer raksa dibawa vertical keatas suatu tempat sampai 
ketinggian 100 m, maka berapakah turunnya tinggi lajur raksa di dalam 
barometer itu kalau massa jenis udara rata-rata 1,3 kg/m3? 

 
 
 
Keterangan :  

Soal langsung dijawab dengan menyertakan diket, ditanya dan jawab. Kemudian 

dikumpulkan keketua kelas untuk nilai tugas bagi yang tidak remedi dan untuk 

nilai ulangan harian bagi yang remidi ulangan harian I 

 
Kelas 7A: jam  ke-4 dan ke-5  
Kelas 7B: jam ke-6 dan ke-7 
 


