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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.

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. Teflir dau ddis ciwbigol diduedd gyda’i gilydd. Cyfrifwch y tebygolrwydd bod

(a) y sgôr ar y naill ddis a’r llall o leiaf 3, [3]

(b) gwahaniaeth o 3 rhwng y sgorau ar y ddau ddis. [3]

2. Mae’r digwyddiadau A a B fel bod P(A) = 0·5 a P(A∪B) = 0·7. Darganfyddwch werth P(B) ym
mhob un o’r achosion yma lle mae

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

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

(c) P(B Α) = 0·3. [3]

3. Gellir tybio bod gan nifer y methiannau peiriannol, X, sy’n digwydd mewn ffatri arbennig mewn
wythnos a hapddewisir ddosraniad Poisson â chymedr 4.

(a) Ysgrifennwch wyriad safonol X. [1]

(b) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod nifer y methiannau peiriannol mewn wythnos a
hapddewisir

(i) union 3,

(ii) rhwng 2 a 6 (y ddau yn gynwysedig). [5]

(c) Rhoddir y gost C (mewn unedau ariannol priodol) o atgyweirio’r peiriannau hyn gan

C = 5 + 4X.

Darganfyddwch gymedr a gwyriad safonol C. [4]

4. Mewn bag, mae 5 pêl goch a 3 pêl las. Hapddewisir 3 pêl, heb eu dychwelyd, o’r bag. Cyfrifwch y
tebygolrwydd

(a) bod y peli a ddewisir i gyd yn goch, [2]

(b) y dewisir mwy o beli glas nag o beli coch. [4]

5. Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial B(n, p). Cymedr a gwyriad safonol X yw 20 a 4,
yn ôl eu trefn. Darganfyddwch werthoedd n a p. [6]

6. Mae gan Siôn ddis ciwbigol teg, â’r rhifau 1, 2, 3, 4, 5, 6, yn ôl eu trefn, ar ei chwe wyneb a dis
tetrahedrol teg, â’r rhifau 1, 2, 3, 4, yn ôl eu trefn, ar ei bedwar wyneb.
Mae’n taflu ceiniog deg.
Os yw’n syrthio fel ‘pen’, mae’n taflu’r dis ciwbigol.
Os yw’n syrthio fel ‘cynffon’, mae’n taflu’r dis tetrahedrol.

(a) Cyfrifwch y tebygolrwydd ei fod yn cael ‘4’. [3]

(b) O wybod ei fod yn cael ‘4’, darganfyddwch y tebygolrwydd ei fod wedi taflu’r dis ciwbigol.
[3]
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7. Mae gwydrau gwin yn cael eu masgynhyrchu. Mae tebygolrwydd o 0·05 bod gwydr a hapddewisir
yn ddiffygiol, yn annibynnol ar bob gwydr arall.

(a) Heb ddefnyddio tablau, darganfyddwch y tebygolrwydd bod set o 24 o wydrau yn
cynnwys union 2 wydr diffygiol. [3]

(b) Gan ddefnyddio tablau, darganfyddwch y tebygolrwydd bod set o 50 o wydrau yn
cynnwys rhwng 3 a 5 (y ddau yn gynwysedig) gwydr diffygiol. [3]

(c) Defnyddiwch frasamcan Poisson i ddarganfod y tebygolrwydd bod set o 120 o wydrau yn
cynnwys llai na 8 gwydr diffygiol. [3]

8. Mae’r tabl canlynol yn rhoi dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X, lle mae θ yn
gysonyn.

(a) Nodwch amrediad gwerthoedd posibl θ. [2]

(b) O wybod bod E(X) = 3,

(i) darganfyddwch werth θ,

(ii) enrhifwch E(X 3). [7]

9. Mae gan yr hapnewidyn di-dor X y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd f a roddir gan

f (x) = kx 2 ar gyfer 1 X x X 4,
f (x) = 0 fel arall,

lle mae k yn gysonyn.

(a) (i) Dangoswch fod

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

(b) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer F(x), sy’n ddilys ar gyfer 1 X x X 4, lle dynoda F
ffwythiant dosraniad cronnus X.

(ii) Enrhifwch P(2 X X X 3).

(iii) Darganfyddwch ganolrif X. [8]

21x

0·1
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θ 0·7 – θP(X = x) 0·2

4

k =
1
21.


