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TTS MATH 11 (Lingkaran) 
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Mendatar: 
 
1. Diulang. Jarak pusat dengan titik pada 

lingkaran.  
3, 32, dan 47. Hubungan lingkaran 

( ) ( ) 1653 22 =++− xx  dengan 
0114822 =+−++ yxyx . 

7. Daerah yang dimiliki dua derah lingkaran 
yang berpotongan.  

10. Dibalik. Ukuran rumah.  
11. Racik. 
12, dan 14. Salah satu persamaan garis singgung 

lingkaran 076222 =−−−+ yxyx  yang 
tegak lurus garis  x + 4y – 5 = 0 adalah  y = 
4x + b, maka nilai b – 1 = …  

13. Angka. 
17. Jodohnya lauk dan sayur. 
19. Jari-jari lingkaran 03210822 =+−−+ yxyx . 
20. Dibalik. Dibatasi oleh busur dan tali busur. 

23. Titik Singgung, dibalik. 
27. dan 57. Persamaan lingkaran dalam 

022 =++++ CByAxyx . 
29. Dibalik. Jika diketahui 21 rrPQ +<  dengan  

P titik  pusat dan 1r   jari-jari lingkaran 
pertama, Q titik pusat dan 2r  jari-jari 
lingkaran kedua, maka belum tentu  
keduanya berpotongan.  

33. Makanan yang barokah dan tidak 
medatangkan azab. 

34. Cair. 
35. Dibalik. Sepeda ontel.  
36. Dibalik. Planet yang mempunyai sebuah 

bulan.  
38. Bilangan ini jika dibagi dengan bilangan lain 

selain 1 akan selalu menghasilkan bilangan 
desimal. 
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40. Dibalik. Persamaan lingkaran melalui titik 
A(1, 2), B(-2, 3) dan C(2, -1) adalah 

0322 =−+++ myxyx , maka nilai  m  
adalah … 

41. Mempunyai titik pusat sama. 
44. Didalam hati, jiwa. 
46. Punya rumus rπ2 . 
50. Salah satu persamaan garis singgung 

lingkaran 012622 =++++ yxyx  di titik 
yang berabsis  – 3  adalah  y = … 

51. Persamaan garis singgung sekutu dalam 
lingkaran ( ) ( ) 1632 22 =−+− yx  dan 

( ) ( ) 4312 22 =−+− yx  adalah 014 =−− byax  
dan 038 =−+ byax  . Maka nilai   a + b = ... 

52. Persamaan tali busur sekutu dari 
0246822 =−−−+ yxyx  dan 

044222 =−+++ yxyx  adalah  y =  –x – b, 
maka nilai dari  3b = …   

53. Makanan penutup. 
54. Dibalik. Jari-jari lingkaran … positif. 
55. Dibalik. Nilai diskriminan dari PK yang 

diperoleh agar sebuah lingkaran dan sebuah 
garis bersinggungan.  

56. Yang diperoleh dari mengubungkan dua 
titik. 

58. Persamaan garis singgung lingkaran 
( ) ( ) 2532 22 =−++ yx  di titik (2, 6) adalah  
ax + 3y – 26 = 0, maka nilai 2a = … 

 
 
Menurun:  
 
1. Bentuk potongan pizza. 
2. Ciri khas matematika. 
3, 49, dan 50. Dua lingkaran yang kosentris dan 

jari-jari tidak sama. 
4. Persamaan garis singgung lingkaran 

0132822 =+−−+ yxyx  melalui titik (2, 3) 
adalah 0=++ cbyax   dan 0=++ rqypx , 
jika  c, r > 0 maka nilai  c + r = … 

5. Besar. 
6. Persamaan lingkaran dengan pusat  P(4, 2) 

dan menyinggung garis  x + y – 16 = 0 adalah 
0104822 =−−−+ pyxyx , maka nilai  p 

adalah … 
8. Persamaan lingkaran yang ujung-ujung 

diameternya A(2, 1) dan B(5, 8) adalah 
018722 =+−−+ byxyx  , maka nilai b = … 

9. Garis yang tegaklurus garis singgung.  
15. Berhubungan dengan kolesterol, orang 

gemuk. 
16. Persamaan lingkaran yang melalui titik A(0, 

1) dan B(9, 0) serta titik pusat pada garis  y 
= x adalah 09101022 =+−−+ yaxyx , 
maka nilai  a = … 

18. PTN di Surabaya. 
21. Warna, cahaya muka. 
22. Arang panas. 

24. Garis  x = b  menyinggung lingkaran 
022222 =−−−+ yxyx  untuk  b = …  

25, dan 37. Sisi lurus pada tembereng.  
26. Absis titik singgung lingkaran 

( ) ( ) 924 22 =−+− yx  dan 

( ) ( ) 429 22 =−+− yx . 
27. Hubungan lingkaran dengan 

2121 rrPQrr +<<−  dimana  P titik  pusat 
dan 1r   jari- jari lingkaran pertama, Q titik 
pusat dan 2r  jari-jari lingkaran kedua. 

28. Hewan padang pasir. 
30. Tanpa huruf terakhir. Buah berwarna hijau, 

biasa untuk jus. 
31. Tidak berpotongan dan tidak saling asing. 
33. Telepon genggam.  
39. Dibalik. Menyangkut tangan kidal. 
40. Pemberian.  
41. Nilainya 132 pada lingkaran berjari-jari 21. 
42. Kata depan arah atau tujuan.  
43. Hasil kali absis dan ordinat dari titik pusat 

lingkaran 01681822 =+−−+ yxyx . 
44. Bagus.  

45. Diameter lingkaran yang punya luas 
2

77 . 

48. Gerak mengalir. 
51. Tidak dengan.  
53. Ayah, Bapak.

 
 
 

 
 
                   


