
 LATIHAN SOAL ASAM, BASA, DAN GARAM

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Warna kertas lakmus dalam larutan yang bersifat asam adalah....

a) merah 
b) biru
c) hijau
d) kuning

2. Suatu  indikator  berwarna  merah  dalam air  kapur.  Indikator  itu  akan  berwarna  merah  juga 
dalam....
a) asam cuka
b) air jeruk
c) air sabun
d) Coca Cola 

3. Suatu larutan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi menjadi biru. Dapat disimpulkan 
bahwa.....
a) larutan bersifat asam
b) larutan bersifat basa
c) larutan bersifat basa atau netral
d) sifat larutan belum dapat dipastikan

4. Suatu larutan tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Dapat disimpulkan bahwa.....
a) larutan bersifat asam
b) larutan bersifat basa
c) larutan bersifat basa atau netral
d) sifat larutan belum dapat dipastikan

5. Zat atau bahan berikut ini bersifat asam, kecuali......
a) air abu
b) air hujan
c) minuman bergelembung
d) getah lambung

6. Dari berbagai sifat larutan :
a) mempunyai rasa asam
b) korosif terhadap logam
c) mengubah warna lakmus merah menjadi biru
yang merupakan sifat larutan asam adalah......
a) 1 dan 2
b) 1 dan 3
c) 2 dan 3
d) 1, 2, dan 3



7. Diketahui pH dari berbagai bahan berikut.
Larutan pH

Getah lambung 1,2
Jus tomat 4,1

Darah 7,4 
Pasta gigi 9,9

Jika bahan-bahan di atas  disusun berdasarkan tingkat easamannya,  dimulai  dari  yang benar 
adalah .....
a) pasta gigi – darah – jus tomat – getah lambung
b) getah lambung – jus tomat – darah – pasta gigi
c) jus tomat –  getah lambung – darah – pasta gigi
d) jus tomat – pasta gigi –  getah lambung – darah 

8. Hujan asam mepunyai pH .....
a) lebih rendah dari 7
b) antara 5,6 – 7
c) lebih rendah dari 5,6 
d) lebih tinggi dari 5,6 

9. Zat berikut tergolong asam kuat, kecuali .......
a) asam sulfat
b) asam nitrat 
c) asam asetat
d) asam klorida

10. Alkali adalah basa yang ......
a) dapat menetralkan asam 
b) bereaksi dengan asam
c) larut dalam air
d) merupakan senyawa logam dengan oksigen

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, singkat, dan tepat!
1. Bahan apakah yang dapat dijumapai di dapur yang :

a) merupakan asam lemah dengan bau yang menyenangkan?
b) asam lemah dengan bau yang kurang enak?

2. Penambahan kapur pada lahan gambut dimaksudkan untuk....

3. Sebutkan sifat-sifat umum asam, basa, dan garam .....

4. Buatlah satu kalimat yang mengandung tiga kata berikut: alkali, netralisai, dan asam!

5. Ditinjau dari segi sifat asam dan basa,  mengapa abu gosok digunakan untuk mencuci piring?


