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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

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. Gallwch dybio bod pwysau’r eirin (plums) sy’n tyfu mewn perllan arbennig wedi’u dosrannu’n 
normal â chymedr µ gram. Er mwyn amcangyfrif µ, cafodd hapsampl o 60 o eirin ei bwyso, 
mewn gramau, ac yna cafodd yr ystadegau sampl canlynol eu cyfrifo.

 Cyfrifwch fras gyfwng hyder 90% ar gyfer µ. [6]

2. Mae rhai yn honni mai pwysau cymedrig adar o rywogaeth arbennig yw 4·5 kg. Er mwyn profi’r 
honiad hwn, cafodd hapsampl o 10 aderyn o’r rhywogaeth ei gymryd ac yna ei bwyso. Mae’r 
canlyniadau, mewn kg, fel a ganlyn.

4·38       4·18       4·46       4·59       4·16       4·57       4·16       4·26       4·49       4·35

 Gallwch dybio bod pwysau adar o’r rhywogaeth hon wedi’u dosrannu’n normal.

 (a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer defnyddio prawf dwyochrog i brofi’r honiad 
uchod. [1]

 (b) Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer cymedr ac amrywiant pwysau adar o’r 
rhywogaeth hon. [5]

 (c) Cynhaliwch brawf priodol gan ddefnyddio lefel arwyddocâd 1% a nodwch i ba gasgliad 
rydych yn dod yng nghyd-destun y broblem. Cyfiawnhewch eich ateb. [7]

3. (a) Mewn arolwg barn o 1500 o bobl, dywedodd 654 bod yn well ganddyn nhw siocled 
Belgaidd nag unrhyw fath arall o siocled. Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer cyfran y 
bobl yn y boblogaeth sydd yn well ganddyn nhw siocled Belgaidd nag unrhyw fath arall o 
siocled. [6]

 (b) Mewn arolwg barn arall o 1200 o bobl ar yr un pwnc, cafodd y cyfwng hyder canlynol ei 
gyfrifo.

[0·4348,   0·4852]

  Darganfyddwch

 (i) nifer y bobl yn y sampl a ddywedodd bod yn well ganddyn nhw siocled Belgaidd 
nag unrhyw fath arall o siocled,

 (ii) lefel hyder y cyfwng hyder. [7]

x x= =3120 1624802, ∑∑
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4. Mae garddwr masnachol yn tyfu nifer mawr o blanhigion tomato, pob un ohonyn nhw naill ai 
o Fath A neu o Fath B. Mae am ymchwilio i weld a oes gwahaniaeth ai peidio rhwng pwysau 
cymedrig tomatos sydd wedi’u tyfu ar blanhigion o’r ddau fath hyn dros y tymor cyfan. Felly, 
mae’n dewis hapsamplau o 80 planhigyn o Fath A ac o 70 planhigyn o Fath B ac mae’n cofnodi 
cyfanswm pwysau’r tomatos, mewn kg, ar gyfer pob planhigyn. Ar ddiwedd y tymor, mae’n 
cyfrifo’r ystadegau cryno canlynol. 

Math A Math B

Maint y sampl 80 70

Cymedr y sampl 3·52 3·65

Amcangyfrif diduedd ar gyfer yr 
amrywiant 0·115 0·096

 (a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer yr ymchwiliad. [1]

 (b) Cyfrifwch y bras werth-p ar gyfer y canlyniadau uchod a nodwch i ba gasgliad rydych yn 
dod yng nghyd-destun y broblem. [8]

 (c) Rhowch ddau reswm i egluro pam mai gwerth bras yw’r gwerth-p yn hytrach na gwerth 
union gywir. [2]

5. Mae’r berthynas rhwng y newidynnau x ac y wedi’i rhoi gan hafaliad o’r ffurf y = α + β x. Er 
mwyn amcangyfrif y cysonion anhysbys α  a β, cafodd y mesuriadau canlynol eu gwneud.

x 2 4 6 8 10 12

y 19·8 33·9 49·9 64·1 77·9 95·0

 (a) Cyfrifwch amcangyfrifon sgwariau lleiaf ar gyfer α  a β. [8]

 (b) Mae gwerthoedd x yn union gywir ond mae i werthoedd y gyfeiliornadau mesur annibynnol 
sydd wedi’u dosrannu’n normal, cymedr sero a gwyriad safonol 0·5.

 (i) Cyfrifwch amcangyfrif diduedd ar gyfer gwerth y pan fydd x = 5.

 (ii) Darganfyddwch gyfwng hyder 95% ar gyfer gwerth y pan fydd x = 5.

 (iii) Roedd lle i gredu o flaen llaw mai gwerth β oedd 7·6. Darganfyddwch, ar lefel 
arwyddocâd 5%, a yw’r gwerthoedd yn y tabl uchod yn gyson ai peidio â’r gwerth 
hwn ar gyfer β. [10]

6. Mae’r hapnewidyn di-dor X wedi’i ddosrannu’n unffurf ar y cyfwng [0, θ ], lle mae θ yn anhysbys. 
Er mwyn amcangyfrif θ , cafodd hapsampl o n arsylw ar X ei gymryd ac mae X yn dynodi cymedr 
y sampl hwn. Mae amcangyfrifyn diduedd ar gyfer θ wedi’i roi gan Y = kX.

 (a) (i) Darganfyddwch werth k.
 (ii) Darganfyddwch gyfeiliornad safonol Y. [8]

 (b) (i) Dangoswch nad yw Y 2 yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer θ  2.
 (ii) Darganfyddwch amcangyfrifyn diduedd ar gyfer θ  2. [6]
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