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Ketentuan Lomba Olimpiade Matematika 

Tingkat SLTA se-Jawa Timur 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Peserta Olimpiade Matematika adalah siswa/siswi SLTA sederajat 

2. Peserta Olimpiade Matematika berstatus siswa/siswi aktif di Sekolah yang bersangkutan 

3. Peseta wajib mendaftarkan diri sejak tanggal 01 januari 2019 dan selambat-lambatnya pada 

tanggal 30 januari 2019 

4. Peserta Olimpiade Matematika bisa mendaftarkan diri dengan cara ;  

Cara pertama: 

 Peserta mengisi formulir pendaftarann setelah mendownload file formulir 

pendaftaran di website resmi fakultas SosHum Universitas Nurul Jadid 

( www.foshum.unuja.ac.id ) 

 Peserta membayar biaya pendaftaran via transfer ke nomor rekening resmi himadika 

BNI= 0776585441 atas nama Wildatun Nofi’ah, sebesar Rp. 35.000 

 Peserta mengirim file formulir pendaftaran yang telah diisi beserta foto bukti 

pembayaran ke E-mail: himadika.unuja1011@gmail.com  

Cara kedua:  

 Peserta mendatangi kantor sekretariat lomba olimpiade di fakultas Soshum 

Universitas Nuruk Jadid dengan membawa surat keterangan dari sekolah yang 

diketahui oleh kepala sekolah  

 Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah diisi oleh panitia  

 Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 35.000, langsung kepada panitia 

yang bertugas  

5. Peserta Olimpiade Matematika wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi serta wajib 

memakai seragam/almamater sekolah masing-masing. 

6. Peserta Olimpiade Matematika yang mendaftar secara online wajib membawa Formulir 

hardfile dan bukti pembayaran untuk registrasi ulang. 

 

B. Ketentuan Khusus 

1. Kisi-kisi lomba olimpiade Matematika 

a. Aljabar 

b. Teori Bilangan 

c. Geometri 

d. Kombinatorik 
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C. Petunjuk Teknis (JUKNIS) 

1. Peserta wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang terlampir. 

2. Peserta harus hadir ke tempat yang ditentukan 30 menit sebelum acara dimulai. 

3. Peserta menempati ruangan yang telah disediakan oleh panitia. 

4. Peserta menempati kursi sesuai dengan nomer peserta yang telah diambil oleh peserta. 

5. Peserta membawa alat tulis sendiri. 

6. Peserta menjawab soal dan mengisi lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia. 

7. Peserta diberikan waktu 120 menit untuk mengisi semua lembar jawaban yang telah 

ditentukan oleh panitia. 

8. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis ke dalam ruangan . 

9. Peserta yang telah selesai mengerjakan lembar jawaban dipersilahkan keluar dari ruangan 

dan meninggalkan lembar jawaban diatas meja. 

  

D. Penilian 

1. Sistem pelaksanaan lomba Olimpiade Matematika dilaksanakan dengan dua babak yang 

dilakukan secara serentak.  

2. Babak pertama adalah babak penyisihan dan babak kedua adalah babak final. 

Babak penyisihan terdiri dari 30 soal pilihan ganda, jika benar = +4, salah = -1, tidak 

dijawab = 0 

3. Penilaian pada lomba olimpiade Matematika diambil dari jawaban yang telah diisi oleh 

peserta, dan pada babak pertama diambil 10 nilai tertinggi untuk mengikuti babak final. 

4. Sistem pelaksanaan babak final yaitu cerdas cermat dilihat langsung oleh seluruh peserta 

Olimpiade matematika dan diambil 5 peserta yang dapat memperebutkan  juara I, II dan III. 

5. Apabila ada nilai yang sama, maka diambil dari nilai yang paling besar dari soal istimewa 

yang ditentukan oleh panitia. 

6. Keputusan dewan juri merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat. 

 

E. Fasilitas: 

 Sertifikat Peserta 

 Sertifikat Pendamping (minimal mendampingi 3 peserta) 

 ID card peserta  

 ID card pendamping 

 Snack and soft drink 

 

F. Hadiah : 

 Juara I : Uang pembinaan + Sertifikat + tropy  

 Juara II : Uang pembinaan + Sertifikat + tropy 

 Juara III : Uang pembinaan + Sertifikat + tropy 

 

 


