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ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) 

                                     MATA PELAJARAN  : IPA  

                                      KELAS : II (Dua) 

                                       

NAMA :                        Nilai : 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, atau c pada jawaban yang paling benar! 

1. Buaya tempat hidupnya ada di…. 

A. air      b. darat   c. air dan darat 

2. Sumber energi yang paling besar adalah …. 

A. listrik    b. air     c. matahari 

3. Alat listrik yang berguna untuk mendinginkan ruangan adalah …. 

A. hairdryer     b. kipas angin  c. rice cooker 

4. Matahari yang kita lihat bergerak dari …. 

A. Barat ke Timur   b. Utara ke Selatan  c. Timur ke Barat 

5. Matahari tepat lurus di tempat tertinggi pada pukul …. 

A. Dua     b. sebelas    c. duabelas 

6. Jika pensil dimasukkan ke dalam gelas kosong, maka bentuknya …. 

A. Menjadi kecil   b. tetap   c. seperti gelas 

7. Alat penghasil panas yang berguna untuk memasak air adalah …. 

A. kompor listrik  b. rice cooker  c. majic jar 

8. Energi listrik banyak digunakan di rumah karena …. 

A. Tidak menimbulkan panas  

B. Tidak dapat menyengat manusia  

C. Tidak menimbulkan polusi  

9. Panas matahari sangat berguna untuk …. 

A. Menerangi bumi di malam hari 

B. Mengeringkan gabah 

C. Mengeringkan tumbuhan  

10. Tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari untuk …. 

A. Mengeringkan daun  

B. Mengolah makanan  

C. Mengubah warna daun  

http://www.madaniles.net/
http://www.madaniles.net/
http://www.madaniles.net/


UKK Anti Gagal 
UKK SD KLS 2 IPA 

 

Madani Les Indonesia | Jaringan Pengajar Lokal Berkualitas Terseleksi, Untuk Siswa Siswi 

Semakin Berprestasi 

(Temukan Kunci Dan Pembahasan Dengan Memesan Guru Les Kami) www.madaniles.net  

2  

 

 

 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Perubahan wujud dari air menjadi padat disebut …. 

2. Energi panas matahari digunakan untuk …. 

3. Matahari adalah benda langit yang memancarkan …. 

4. Jika air disimpan di freezer akan menjadi …. 

5. Angklung di gerakkan menghasilkan energi …. 

6. Sumber energi yang banyak dipakai di rumah adalah …. 

7. Bentuk matahari adalah …. 

8. Pada pagi hari matahari terasa …. 

9. Benda yang digunakan sebagai alas kaki ketika berjalan adalah …. 

10. Radio merupakan alat yang menghasilkan …. 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 2 benda yang dapat digunakan untuk memotong! 

……………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan contoh-contoh alat yang menghasilkan cahaya! 

……………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan 3 contoh kendaraan yang menggunakan sumber energi bensin! 

……………………………………………………………………………… 

4. Mengapa kita tidak boleh melihat secara langsung cahaya matahari! 

……………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan manfaat panas matahari bagi manusia! 

……………………………………………………………………………… 
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