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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 a ddefnyddir.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Rhoddir nifer y marciau mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Atgoffir chi bod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.
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1. Mae’r ddau ddigwyddiad A, B fel bod

P(A) = 0·65, P(A∪B) = 0·93.

Enrhifwch P(B) o wybod bod

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

(b) A a B yn annibynnol. [4]

2. Mewn dosbarth o 30 o fyfyrwyr, mae 12 yn astudio Ffrangeg, 15 yn astudio Sbaeneg ac 8 sydd
ddim yn astudio Ffrangeg na Sbaeneg. Mae myfyriwr yn cael ei hapddewis o’r dosbarth hwn.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod y myfyriwr yn astudio Ffrangeg a Sbaeneg, ill dau. [4]

(b) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod y myfyriwr yn astudio Ffrangeg ond nid Sbaeneg. [2]

3. (a) Mae gan nifer y damweiniau sy’n digwydd bob wythnos ar gylchfan arbennig ddosraniad
Poisson, cymedr 2·75. Heb ddefnyddio tablau, darganfyddwch y tebygolrwydd bod nifer y
damweiniau sy’n digwydd ar y cylchfan hwn mewn wythnos sy’n cael ei hapddewis

(i) union 4,

(ii) yn fwy na 2. [5]

(b) Mae gan nifer y damweiniau sy’n digwydd bob wythnos ar groesffordd arbennig ddosraniad
Poisson, cymedr 3. Gan ddefnyddio tablau, darganfyddwch y tebygolrwydd bod nifer y
damweiniau sy’n digwydd ar y groesffordd hon mewn wythnos sy’n cael ei hapddewis

(i) yn llai na 5,

(ii) union 3. [5]

4. Mae gan yr hapnewidyn X ddosraniad Poisson â chymedr 4. Mae’r hapnewidyn Y yn cael ei roi
gan

Y = 3X – 7.

(a) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant Y. [5]

(b) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod Y yn bositif. [3]

5. Mewn pac o 16 o gardiau, mae 4 cerdyn coch, 4 cerdyn glas, 4 cerdyn gwyrdd a 4 cerdyn melyn.
Mae Alys yn hapddewis 3 o’r cardiau hyn heb eu dychwelyd. 
Cyfrifwch y tebygolrwydd bod y 3 cherdyn sy’n cael eu dewis

(a) i gyd o’r un lliw, [3]

(b) i gyd o wahanol liwiau. [4]
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6. Y tebygolrwydd y bydd math arbennig o fylb tiwlip yn cynhyrchu blodyn coch yw 0·6. Mae
garddwr yn plannu 20 o’r bylbiau hyn.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd y bydd nifer y blodau coch sy’n cael eu cynhyrchu

(i) union 10,

(ii) o leiaf 12. [6]

(b) Y tebygolrwydd na fydd y math hwn o fylb tiwlip yn cynhyrchu blodyn o unrhyw liw yw
0·04. Mae ceidwad parc yn plannu 80 o’r bylbiau hyn. Defnyddiwch frasamcan Poisson i
ddarganfod y tebygolrwydd y bydd nifer y bylbiau sydd ddim yn cynhyrchu blodyn o
unrhyw liw yn llai na 5. [3]

7. (a) Mae dau ddis ciwbigol teg â’r rhifau 1, 2, 3, 4, 5, 6, yn ôl eu trefn, ar eu hwynebau yn cael
eu taflu. Darganfyddwch y tebygolrwydd mai 5 yw cyfanswm y ddau rif ar y wynebau
uchaf. [2]

(b) Mae Sioned yn taflu ceiniog deg (fair coin). Os yw’n syrthio fel ‘pen’, mae’n taflu un o’r
disiau a’i sgôr yw’r rhif ar y wyneb uchaf. Os yw’n syrthio fel ‘cynffon’, mae’n taflu’r ddau
ddis a’i sgôr yw cyfanswm y ddau rif ar y wynebau uchaf. 

(i) Darganfyddwch y tebygolrwydd mai 5 yw ei sgôr.

(ii) O wybod mai 5 yw ei sgôr, darganfyddwch y tebygolrwydd ei bod wedi cael ‘pen’
wrth daflu’r geiniog. [6]

8. Mae dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X yn cael ei roi gan

(a) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant X. [6]

(b) O wybod bod X
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9. Mae gan yr hapnewidyn di-dor X y ffwythiant dosraniad cronnus F sy’n cael ei roi gan

F(x) = 0, ar gyfer x ! 0,
F(x) = kx 3, ar gyfer 0 X x X 2,
F(x) = 1, ar gyfer x 1 2,

lle mae k yn gysonyn.

(a) Dangoswch fod 
[2]

(b) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod gwerth X rhwng 0·5 ac 1·5. [2]

(c) Darganfyddwch ganolrif X. [2]

(ch) Enrhifwch E(X). [6]
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