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1. Mewn bag, mae 6 phêl â’r rhifau 1, 2, 2, 4, 6, 6 arnynt, yn ôl eu trefn. Mae tair o’r peli hyn yn 
cael eu hapddewis, heb eu dychwelyd, ac mae X1, X2, X3 yn dynodi’r rhifau ar y peli hyn, wedi’u 
hysgrifennu yn y drefn esgynnol (ascending). Mae R, sef amrediad y sampl, wedi’i ddiffinio gan 
R = X3 – X1 ac mae M, sef canolrif y sampl, wedi’i ddiffinio gan M = X2.

 Darganfyddwch ddosraniadau samplu R ac M. [8]

2. Mae Emlyn yn datrys croesair Yr Utgorn bob dydd. Mae’n cofnodi’r amser mae’n cymryd iddo 
wneud hyn ar 12 diwrnod sydd wedi’u hapddewis ac mae’n cael y canlyniadau canlynol (mewn 
munudau).

16·3      17·4      14·3      15·6      16·4      13·9      16·9      17·4      17·9      15·3      16·6      14·9

 Gallwch chi dybio bod yr amserau hyn wedi’u dosrannu’n normal â chymedr µ ac amrywiant σ 2.

 (a) Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer µ a σ 2. [5]

 (b) Darganfyddwch gyfwng hyder 99% ar gyfer µ. [5]

3. Mae ffermwr yn tyfu dau fath o afal, sef A a B. Mae ef am ymchwilio i weld a oes gwahaniaeth 
ai peidio rhwng pwysau cymedrig afalau o’r ddau fath hyn. Felly, mae e’n dewis hapsampl o 100 
afal o’r naill fath a’r llall ac yna mae’n eu pwyso. Mae’n cael y canlyniadau canlynol.

Math A Math B

Maint y sampl 100 100

Cymedr y sampl (gramau) 160·53 161·17
Amcangyfrif diduedd ar gyfer yr 
amrywiant (gramau2) 7·62 6·91

 (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 
chi’n dod yng nghyd-destun y broblem. [8]

4. Mae gwiwerod (squirrels) yn byw mewn coedwig fawr. Mae rhai ohonynt yn wiwerod coch a rhai 
yn wiwerod llwyd.

 (a) Mae swolegydd (zoologist) am ddarganfod y gyfran, p, o wiwerod coch yn y goedwig. 
Felly, mae hi’n dal hapsampl o 90 o wiwerod ac mae’n darganfod bod 54 ohonynt yn 
wiwerod coch. Darganfyddwch fras gyfwng hyder 90% ar gyfer p. [6]

 (b) Mae cydweithiwr iddi’n penderfynu bod y cyfwng hwn yn rhy llydan. Felly, mae e’n dal 
hapsampl o wiwerod ac mae’n cyfrifo’r bras gyfwng hyder 95% canlynol ar gyfer p.

[0·5445, 0·6485]

  Darganfyddwch

 (i) maint y sampl,
 (ii) nifer y gwiwerod coch yn y sampl. [6]
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5. Gallwch chi dybio bod y berthynas rhwng y ms–1, sef cyflymder sain mewn aer, ac x °C, 
tymheredd yr aer, yn bodloni hafaliad o’r ffurf y = α  + βx. Er mwyn amcangyfrif y cysonion 
anhysbys (unknown) α  a β, cafodd y mesuriadau canlynol eu gwneud.

 (a) Cyfrifwch yr 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 0·25.

 (i) Darganfyddwch gyfwng hyder 99% ar gyfer α, gan roi eich ateb yn gywir i un lle 
degol. [5]

 (ii) Profwch, ar lefel arwyddocâd 5%, y rhagdybiaeth nwl H0  :  β = 0·65 yn erbyn 
rhagdybiaeth arall ddwyochrog.  [7]

6. Mae gan yr hapnewidyn arwahanol X y dosraniad tebygolrwydd canlynol. 

 lle mae θ yn gysonyn anhysbys,                  . Er mwyn amcangyfrif gwerth θ, cafodd hapsampl o

 n arsylw ar X ei gymryd ac mae X yn dynodi cymedr y sampl.

 (a) O wybod bod U = aX + b yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer θ, darganfyddwch 

 (i) y cysonion a a b,

 (ii) amrywiant U. [9]

 (b) Boed i Y ddynodi nifer yr arsylwadau yn y sampl sy’n hafal i 4. O wybod bod V = cY + d 
yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer θ, darganfyddwch

 (i) y cysonion c a d,

 (ii) amrywiant V. [5]

 (c) Dangoswch fod

  Trwy hyn, gan roi rheswm, nodwch pa un o U a V yw’r amcangyfrifyn gorau ar gyfer θ.  
 [2]

DIWEDD Y PAPUR
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