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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

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 annibynnol A a B fel bod

P(A) = 0·6,   P(B) = 0·3.

Darganfyddwch werth

(a) P(A ∪ B), [3]

(b) P(A ∪ B ). [3]

2. Mae gan yr hapnewidyn X gymedr 4 ac amrywiant 2. Mae’r hapnewidyn Y wedi’i roi gan

Y = 3X – 1.

(a) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant Y. [4]

(b) Trwy hyn, darganfyddwch werth E(Y 2). [2]

3. Gallwch dybio bod gan nifer y cwsmeriaid sy’n ymweld â siop bentref mewn cyfnod o t munud
ddosraniad Poisson, cymedr 0 ·1t.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod nifer y cwsmeriaid sy’n ymweld â’r siop rhwng
10 a.m. ac 11 a.m.

(i) union 3,

(ii) yn llai na 5. [5]

(b) O wybod mai’r tebygolrwydd na fydd unrhyw gwsmer yn ymweld â’r siop mewn cyfnod o
t munud yw 0·25, darganfyddwch werth t yn gywir i ddau le degol. [4]

4. Mae Aled a Berwyn yn chwarae gêm o ddartiau lle maent yn taflu dart at y “tarw” ar y bwrdd
dartiau. Maent yn taflu bob yn ail, gan ddechrau gydag Aled, a’r enillydd yw’r cyntaf i daro’r
“tarw”. Bob tro y maent yn taflu dart at y “tarw”, y tebygolrwydd y bydd Aled yn ei daro yw
0·2 a’r tebygolrwydd y bydd Berwyn yn ei daro yw 0·3.
Darganfyddwch y tebygolrwydd bod

(a) Berwyn yn ennill y gêm â’i dafliad cyntaf, [2]

(b) Berwyn yn ennill y gêm â’i ail dafliad, [2]

(c) Berwyn yn ennill y gêm. [4]

5. Mae Siôn yn cymryd rhan mewn rhaglen gwis. Ar gyfer pob cwestiwn yn y cwis, mae pedwar ateb
gwahanol wedi’u rhoi ond dim ond un ohonynt sy’n gywir. Y tebygolrwydd bod Siôn yn gwybod
yr ateb cywir i gwestiwn yw 0·6, a phan nad yw’n gwybod yr ateb cywir, mae’n hapddewis un o’r
pedwar ateb.

(a) Cyfrifwch y tebygolrwydd bod Siôn yn rhoi’r ateb cywir i gwestiwn. [3]

(b) O wybod bod Siôn wedi rhoi’r ateb cywir i gwestiwn, darganfyddwch y tebygolrwydd ei
fod yn gwybod yr ateb cywir. [3]
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6. Mae dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X wedi’i roi gan

P(X = x) = kx ar gyfer x = 1, 3, 5, 7,
P(X = x) = 0 fel arall.

(a) Dangoswch fod               . [2]

(b) Darganfyddwch

(i) E(X),

(ii) . [5]

(c) O wybod bod X1, X2 yn ddau werth annibynnol o X, darganfyddwch

(i) P(X1 + X2 = 6),

(ii) P(X1 = X2). [7]

7. Mae Sioned yn prynu dau ddis tueddol (biased) mewn siop. Bob tro y caiff y naill ddis neu’r llall
ei daflu, y tebygolrwydd o gael chwech yw 0·2.

(a) Mae’n taflu un o’r disiau 50 gwaith. Darganfyddwch y tebygolrwydd ei bod yn cael

(i) union 12 chwech,

(ii) o leiaf 10 chwech. [5]

(b) Nawr mae’n taflu’r ddau ddis gyda’i gilydd 200 gwaith. Defnyddiwch frasamcan Poisson i
ddarganfod y tebygolrwydd ei bod yn cael dau chwech (double six) rhwng 5 a 10 gwaith
(y ddau yn gynwysedig). [5]

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

f (x) = kx (1 – x 2) ar gyfer    0 X x X 1,
f (x) = 0 fel arall,

lle mae k yn gysonyn.

(a) Dangoswch fod k = 4. [3]

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

(c) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer F(x), sy’n ddilys ar gyfer 0 X x X 1, lle mae F yn
dynodi ffwythiant dosraniad cronnus X.

(ii) Enrhifwch P(0·25 X X X 0·75).

(iii) Darganfyddwch ganolrif X. [9]
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