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Soal UN mata pelajaran ini berjumlah sekitar 40 soal. Dalam latihan soal  ini kami tampilkan 15 soal yang 
disertai dengan pembahasannya! 

Team uasbn.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi 
http://uasbn.com  untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2014. Dapatkan akses untuk mendapatkan 
latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area apabila akun 
Anda sudah kami aktifkan. 

 

1. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih 
dalam satu pohon yang sama adalah…. 
a. Penyerbukan sendiri 
b. Penyerbukan tetangga 
c. Penyerbukan silang 
d. Penyerbukan bastar 

 

2. Bunga yang memiliki mahkota cerah, berbau harum dan mempunyai kelenjar madu biasanya 
diserbukkan oleh…. 
a. Serangga 
b. Angin 
c. Kelelawar  
d. Manusia 

 

3. Bunga yang memiliki semua bagian bunga disebut bunga…. 
a. bunga lengkap 
b. bunga tidak lengkap 
c. bunga sempurna 
d. bunga tidak sempurna 

 

4. Perhatikanlah gambar di bawah ini! 
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Berdasarkan pada gambar bunga di atas, bagian mana sajakah yang diperlukan untuk membentuk 
bunga sempurna? 

a. 1,2,3,4 c. 2,3,7,8 
b. 2,3,4,5 d. 3,4,5,7 

 

5. Kelompok tumbuhan yang berkembangbiak dengan rhizoma adalah…. 
a. jahe, tomat, cabai, lengkuas 
b. kunyit, terung, cabai dan wortel  
c. kunyit, temulawak, laos dan jahe 
d. temulawak, cabai, tomat dan kunyit 

 

6. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

Cara perkembangbiakan secara vegetatif seperti gambar diatas adalah melalui.... 

a. batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah 
b. akar yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah 
c. batang yang tumbuh menjalar diatas permukaan tanah 
d. akar yang tumbuh menjalar di bawah permukaan 

 

7. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah…. 
a. Jamur  
b. Ganggang hijau 
c. Tumbuhan paku 
d. Tumbuhan lumut 

 

8. Perhatikanlah data di bawah ini! 
1. Cocor bebek 
2. Bambu 
3. Tebu 
4. Cemara 
5. Pisang 
6. Sukun 
 

Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah nomor…. 

a. 1,3,5 c. 2,4,6  
b. 1,4,6 d. 1,2,4 

9. Kerugian dari perkembangbiakan dengan cara mencangkok adalah .... 
a. lebih cepat menghasilkan buah 
b. menghasilkan sifat yang sama dengan induk 
c. akarnya tidak sekuat tanaman asli (induk) 
d. menghasilkan sifat yang berbeda dengan induk 
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10. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah…. 
a. menghasilkan sifat yang sama dengan induknya 
b. menghasilkan sifat yang berbeda dengan induknya 
c. tumbuhan tidak kokoh seperti tanaman asli 
d. tumbuhan kokoh seperti tanaman yang asli 

 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif seperti pada gambar di atas disebut.... 

a. Mencangkok  
b. Okulasi 
c. Mengenten 
d. Stek batang 
 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Urutan yang paling tepat dalam proses mencangkok berdasarkan gambar di atas adalah…. 

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

 

13. Tindakan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah.... 
a. Menggunakan pupuk secara seimbang dan tidak berlebihan 
b. Membuang bahan kimia beracun ke sungai 
c. Menebang pohon dan menanamnya kembali 
d. Melakukan reboisasi dan tebang pilih 

 

14. Upaya-upaya yang harus dilakukan manusia untuk mencegah kepunahan hewan terutama hewan 
langka adalah.... 
a. dibudidayakan di rumah 
b. dipelihara di kebun binatang 
c. dibiarkan hidup sendirinya 
d. membuat suaka margasatwa 

 

15. Penggunaan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem adalah.... 
a. penggunaan alkohol untuk luka 
b. penggunaan pestisida secara berlebihan 
c. penggunaan cuka sebagai bahan masakan 
d. penggunaan pupuk kandang untuk pertanian 

 


