
Soal  : PAT 2020 

Mapel  : Prakarya Kewirausahaan 

Kelas  : XI Paralel 

 

1. Buatlah produk wirausaha makanan dari bahan pangan nabati yang ada disekitar tempat 

tinggalmu 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Harus berbahan dasar tumbuh-tumbuhan dan atau olahan hasil tanaman 

b. Tulislah nama dari bahan-bahan yang telah kamu dapatkan, serta buatlah daftar harga 

masing-masing bahan (jika ada) 

c. Olah dan masak bahan diatas (jika perlu) 

d.  Tulis durasi waktu yang dibutuhkan sehingga bisa menjadi sebuah hasil produksi 

e. Hitung dan tentukan BEP nya, sertakan juga berapa laba yang diambil 

f. Dokumentasikan hasil produksi di atas bersama swafoto paling kece kamu 

Beserta poin b dan d  

g. Kirimkan beberapa file tersebut ke nomor whatsapp 081228646345 

Dengan menyantumkan Nama, Kelas, dan  Nomor ujian 

2. Isilah teka-teka silang dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Print-out kolom teka-teki silang dibwah ini, atau salinlah menggunakan selembar kertas 

b. Isilah salinan teka-teki di atas dengan tepat 

a. Unggah foto teka-teki silang yang sudah dikerjakan ke nomor whatsapp 081228646345 

dengan kriteria: 

• Tulislah nama peserta ujian, kelas dan nomor ujian pada masing-masing kertas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENDATAR 

1. Memiliki kegunaan  

5. Sablon manual 

6. Alat untuk mendorong dan menekan tinta sablon dari screen ke kain 

13. Alat digital pengolah vektor 

14. Obyek sablon 

15. Rumah Toko 

16. Ongkos barang 

17.  Nabati; sumber karbohidrat 

19. Balik modal 

21. Uang atau barang yang digunaka sebagai dasar untuk melaksanakan wirausaha 

23. Kegiatan menyuci kedelai sebelum menjadi tempe 

MENURUN 

2. Kenyataan; rea lita 

3. Pokok pembuatanya ditujukan sebagai benda pakai 

4. Dibawah rata-rata harga pasar 

7. Strategi sebelum memasarkan hasil produksi bahan olahan 

8. Usaha pecetakan digital 

9. Layar kain penyaring tinta sablon 

10. Berani menanggung resiko dan bekerja mandiri 

11. Rupiah 

12. Berbasis data dengan sistem komputerisasi 

16. Terapan; lawan kata 

18. Profit; untung 

20. proses menciptakan benda dengan ukuran sama dan terukur 

22. Pak Subuh menawarkan lap pel hasil produksinya untuk beberapa toko di pasar 

baledono sejak siang hari 

24. Akibat mengolah bahan nabati 

 Narahubung 085878968991 (Ahmad Najib) 


