
DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Yn ogystal â’r papur arholiad hwn, bydd angen:
•  llyfr ateb 12 tudalen;
•  Llyfryn Fformiwlâu;
•  cyfrifiannell;
•  tablau ystadegau (Murdoch a Barnes neu Gyhoeddiadau RND/CBAC).

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du.
Atebwch bob cwestiwn.
Rhaid dangos gwaith cyfrifo digonol er mwyn egluro’r dull mathemategol sy’n cael ei ddefnyddio.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Mae nifer y marciau wedi’i nodi mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.
Cofiwch fod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.
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1. Mae’r digwyddiadau A a B fel bod 

P(A) = 0.25, P(A ∪ B) = 0.4.

 Enrhifwch P(B) pan fydd

 (a) A, B yn gydanghynhwysol (mutually exclusive), [2]

 (b) A, B yn annibynnol. [3]

2. Mae gan Selwyn 3 math o DVD; 5 ffilm ryfel, 3 ffilm gowboi a 2 ffilm arswyd. Un noson, 
mae’n hapddewis 3 o’r DVDs i’w gwylio. Cyfrifwch y tebygolrwydd ei fod yn dewis

 (a) 1 ffilm o bob math, [3]

 (b) 3 ffilm ryfel, [2]

 (c) 3 ffilm i gyd o’r un math. [3]

3. Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial â pharamedrau n = 25, p = 0.8. Mae’r 
hapnewidyn Y wedi’i ddiffinio gan Y = aX + b, lle mae a, b 1 0.

 O wybod mai cymedr a gwyriad safonol Y yw 65 a 6, yn ôl eu trefn, darganfyddwch  
werthoedd a a b. [6]

4. Mae gan Bethan ddau ddis teg, y naill a’r llall ar ffurf tetrahedron rheolaidd. Mae pedwar 
wyneb y naill ddis a’r llall wedi eu rhifo 1, 2, 3, 4, yn ôl eu trefn.

 (a) Mae’n taflu un o’r disiau 20 gwaith a’i sgôr ar unrhyw dafliad yw’r rhif ar y wyneb sy’n 
cyffwrdd â’r bwrdd. Boed i X ddynodi nifer y tafliadau sy’n rhoi sgôr o 4.

 (i) Ysgrifennwch ddosraniad X.
 (ii) Darganfyddwch P(3 X X X 9).
 (iii) Heb ddefnyddio tablau, cyfrifwch P(X = 6). [6]

 (b) Yn awr, mae’n taflu’r ddau ddis gyda’i gilydd 160 gwaith a’i sgôr ar unrhyw dafliad yw 
cyfanswm y rhifau ar y ddau wyneb sy’n cyffwrdd â’r bwrdd. Defnyddiwch frasamcan 
Poisson i ddarganfod y tebygolrwydd bod nifer y tafliadau sy’n rhoi sgôr o 8

 (i) yn hafal i 12,
 (ii) rhwng 6 a 14 (y ddau yn gynwysedig). [6]
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5. Ym mocs A mae pedair pêl wedi eu rhifo 1, 2, 3, 4 yn ôl eu trefn. Ym mocs B mae tair pêl wedi 
eu rhifo 1, 2, 3 yn ôl eu trefn ac ym mocs C mae dwy bêl wedi eu rhifo 1, 2 yn ôl eu trefn. Mae 
Gwen yn hapddewis un o’r bocsys hyn ac yna mae’n hapdynnu pêl o’r bocs hwnnw. 

 (a) Darganfyddwch y tebygolrwydd mai rhif 1 sydd ar y bêl sy’n cael ei thynnu. [3]

 (b) O wybod mai rhif 1 sydd ar y bêl sy’n cael ei thynnu, darganfyddwch y tebygolrwydd 
mai Bocs A gafodd ei ddewis. [3]

6. Pan fydd Meilyr yn ergydio ei wn at darged, y tebygolrwydd y bydd yn ei daro yw 0.7. Mae 
ergydion olynol yn annibynnol ar ei gilydd. Pan fydd yn dechrau ergydio ei wn at y targed, 
cyfrifwch y tebygolrwydd

 (a) ei fod yn taro’r targed y tro cyntaf â’i bedwaredd ergyd, [3]

 (b) ei fod yn taro’r targed yr ail waith â’i drydedd ergyd. [3]

7. Mae dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X wedi’i roi gan

 P(X = x) = ar gyfer x = 1, 2, 4, 8,

 P(X = x) = 0 fel arall.

 (a) Dangoswch fod k =       . [2]

 (b) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant X. [5]

 (c) O wybod bod  X1, X2 yn arsylwadau annibynnol ar X,
 (i) darganfyddwch werth P(X1 = X2),
 (ii) defnyddiwch eich ateb i (i) i ddiddwytho gwerth P(X1 1 X2). [5]

8. Mae’n bosibl modelu nifer y galwadau ffôn sy’n cael eu derbyn yn ystod y dydd mewn swyddfa 
arbennig mewn cyfnod o t awr gan ddosraniad Poisson, cymedr 5t.

 Heb ddefnyddio tablau, cyfrifwch

 (a) y tebygolrwydd o dderbyn 7 galwad ffôn rhwng 9 a.m. a 10 a.m., [3]

 (b) y tebygolrwydd o dderbyn 7 galwad ffôn rhwng 9 a.m. a 10 a.m., o wybod bod 10 galwad 
ffôn yn cael eu derbyn rhwng 9 a.m. ac 11 a.m. [5]

TROWCH DROSODD
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9. Mae gan yr hapnewidyn di-dor X y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd f sydd wedi’i roi gan

 f (x) = k ar gyfer 0 X x X 2,

 f (x) = 0 fel arall.

 (a) Dangoswch fod  k =     . [3]

 (b) Cyfrifwch E(X). [4]

 (c) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer F(x), sy’n ddilys ar gyfer 0 X x X 2, lle mae 
F yn dynodi ffwythiant dosraniad cronnus X.

 (ii) Trwy hyn enrhifwch P(0.5 X X X 1.5). [5]
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