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SOAL PSIKOTES MATRIK GAMBAR DAN JAWABAN 

 

1. Pilih gambar selanjutnya 

 

Lihat pola pergerakan pada gambar. Kita putar se arah jarum jam sesuai dengan arah 

mata angin maka bentuk dan titik yang sama pada posisinya adalah B. 

2. Mana gambar selanjutnya? 

 

Kita lihat kotak, 2 garis yang terbentuk ada diposisi atas, tengah dan bawah. 

Sedangkan paling kiri hanya 1 garis vertikal, dan paling kanan juga 1 garis sehingga 

untuk mencari gambar 1 garis di kanan dengan pola 2 garis di atas, tengah dan 

bawah adalah E. 
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3. Mana gambar selanjutnya? 

 

Gambar paling kiri, lingkaran diatas hilang satu lingkaran tipis paling tengah yang 

terbetuk untuk gambar dibawahnya, sebalah kanan juga memiliki pola yang sama, 

maka jawabannya adalah A. 

 

4. Mana gambar selanjutnya? 

 

Setiap kotak dari atas kebawah memiliki segitiga, segitiga terbalik dan lingkaran kecil 

serta garis lurus pada segitiga tersebut. Kita mencari kelengkapan dari 2 garis yang 

sudah terisi, maka untuk mengisi kotak yang hilang kita mencari segitiga terbalik saja 

tanpa lingkaran dan garis vertikal lurus, jadi jawabannya adalah F. 
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5. Mana gambar selanjutnya? 

 

Kita fokus pada gambar dari kotak 2 ke arah kanan. Garis pada lingkaran mengalami 

pengurangan 1 garis, sehingga untuk mencari jawabannya, kita lihat gambar sebelah 

kirinya terdapat hanya 1 garis, dan bila berkurang maka akan tinggal lingkaran saja, 

jadi jawabannya adalah B. 

6. Mana gambar selanjutnya? 

 

Jawabannya adalah E 
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7.  Mana gambar selanjutnya? 

 

Jawabannya adalah G 

8. Mana gambar yang hilang? 

 

Setiap kotak dari kiri ke kanan harus berisi variasi lingkaran (disini ada empat variasi 

lingkaran). Jawaban yang tepat untuk mengisi 2 variasi dan 1 variasi pada kotak yang 

hilang adalah C 
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9. Mana gambar yang hilang? 

 

Polanya adalah garis pada kotak pertama dan ketiga memiliki pola dengan garis 

pada kotak dua dan empat. Atau 4 kotak pada baris pertama di timpa ke 4 kotak 

pada baris ke tiga (kebawah), begitu juga dengan baris ke 2 ditimpa ke baris ke 4. 

Maka jawabannya adalah F. 

10. Mana gambar yang hilang? 

 

Jawabannya adalah B 


