
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. Mae Siôn yn chwaraewr tennis. Cyflymder cymedrig ei serf (serve) yw 120 milltir yr awr (mya). 
Mae e’n prynu raced newydd ac mae am ymchwilio i weld a yw defnyddio’r raced hon yn newid 
cyflymder cymedrig ei serf ai peidio. Felly, mae e’n mynd i ganolfan dennis ac mae e’n taro 10 
serf. Mae’r cyflymderau mesuredig fel a ganlyn (mya).

121·2        119·1        118·3        120·1        117·9        118·3        119·4        119·6        120·3        117·8

 Gallwch dybio bod hwn yn hapsampl o ddosraniad normal â gwyriad safonol 1·2.

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

 (b) Darganfyddwch werth-p y canlyniadau hyn a nodwch i ba gasgliad rydych yn dod yng 
nghyd-destun y broblem. [8]

2. Mewn poblogaeth arbennig, mae pwysau’r dynion wedi’u dosrannu’n normal, cymedr 82 kg 
a gwyriad safonol 2·5 kg. Mae pwysau’r merched wedi’u dosrannu’n normal, cymedr 65 kg a 
gwyriad safonol 2 kg.

 (a) Cyfrifwch 95ed canradd (percentile) pwysau’r dynion. [2]

 (b) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod pwysau merch sydd wedi’i hapddewis rhwng 64 kg a 
68 kg. [6]

 (c) Un bore, mae 3 dyn a 4 merch yn llogi cwch sydd â chyfyngiad diogelwch (safety limit) 
o 500 kg. Cyfrifwch y tebygolrwydd bod cyfanswm eu pwysau yn fwy na’r cyfyngiad 
diogelwch. Gallwch dybio bod pwysau’r 3 dyn a 4 merch yn annibynnol ar ei gilydd. [6]

3. Mae peiriant arbennig yn cael ei ddefnyddio i fesur cynnwys siwgr pot jam. Mae’r darlleniad ar 
y peiriant, mewn gramau, yn hapnewidyn sydd wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr sy’n hafal 
i’r gwir gynnwys siwgr a gwyriad safonol 1·5 gram. Mae darlleniadau olynol (successive) yn 
annibynnol ar ei gilydd. Mae siopwr yn gwerthu dau fath o jam mefus ac mae am ymchwilio i 
weld a oes gwahaniaeth ai peidio rhwng cynnwys siwgr y ddau fath. Felly, mae e’n dewis 8 pot 
o Fath A ac 8 pot o’r un maint o Fath B. Yna, mae e’n mesur cynnwys siwgr yr 16 pot. Mae e’n 
cael y canlyniadau canlynol. 

 Math A 203·1 201·8 199·8 200·7 200·6 202·5 200·9 202·6
 Math B 198·2 197·5 196·4 199·1 199·7 197·1 198·6 197·4

 (a) Cyfrifwch gyfwng hyder 99% ar gyfer y gwahaniaeth rhwng cynnwys siwgr Math A a
  Math B. [7]

 (b) Mae un o weithwyr y siop yn defnyddio yr un data i ddarganfod cyfwng hyder arall ar 
gyfer y gwahaniaeth hwn. Y cyfwng y mae’n ei gyfrifo yw [2·19, 4·81]. Darganfyddwch lefel 
hyder y cyfwng hwn. [4]
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4. Pan fydd Elwyn yn ergydio saeth (arrow) at darged, y tebygolrwydd y bydd yn ei daro yw p = 0·4.
 Mae ergydion olynol yn annibynnol ar ei gilydd. Mae e’n mynychu cwrs er mwyn ceisio gwella ei 

dechneg ac mae am brofi a yw’r cwrs wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Felly, mae’n diffinio’r 
rhagdybiaethau canlynol.

H0 : p = 0·4;      H1 : p 1 0·4

 (a) I ddechrau, mae’n penderfynu ergydio 20 saeth at y targed ac mae X yn dynodi nifer 
yr ergydion hyn sy’n taro’r targed. Darganfyddwch y rhanbarth critigol sydd â’i lefel 
arwyddocâd agosaf at 1%. [3]

 (b) Mae’n penderfynu cynnal prawf pellach lle mae’n ergydio 120 saeth at y targed. Mae’n 
darganfod bod 55 o’r ergydion hyn yn taro’r targed. Cyfrifwch fras werth-p a nodwch i ba 
gasgliad rydych yn dod yng nghyd-destun y broblem. [7]

5. Mae dis teg sydd â’r rhifau 1, 2, 3, 4, 5 a 6, yn ôl eu trefn, ar ei wynebau yn cael ei daflu 100 
gwaith. Defnyddiwch Theorem y Derfan Ganolog i gyfrifo, yn fras, y tebygolrwydd y bydd cymedr 
y 100 sgôr o leiaf 3·75. [9]

6. Mae nifer y methiannau (breakdowns) dyddiol sy’n digwydd mewn ffatri arbennig yn hapnewidyn 
Poisson â chymedr 1·2. Mae methiannau olynol yn annibynnol ar ei gilydd. Mewn ymgais i 
ostwng nifer y methiannau, mae peiriannau’r ffatri’n cael eu haddasu.

 (a) Cyfanswm nifer y methiannau yn ystod y 10 diwrnod yn dilyn addasu’r peiriannau oedd 9.

 (i) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer profi a yw nifer cymedrig y methiannau 
dyddiol wedi gostwng.

 (ii) Cyfrifwch y gwerth-p a nodwch i ba gasgliad rydych yn dod yng nghyd-destun y 
broblem. [5]

 (b) Cyfanswm nifer y methiannau yn ystod y 100 diwrnod yn dilyn addasu’r peiriannau oedd 
101. Cyfrifwch fras werth-p a dehonglwch ef yng nghyd-destun y broblem. [6]

7. Mae’r hapnewidyn di-dor X wedi’i ddosrannu’n unffurf ar y cyfwng [a, b] lle mae 0 ! a ! b.

 (a) Boed i               .

 (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer P(Y X y) ar gyfer                       .

 (ii) Trwy hyn, darganfyddwch ffwythiant dwysedd tebygolrwydd Y. [6]

 (b) O wybod mai cymedr ac amrywiant X yw 5·5 a 3, yn ôl eu trefn, darganfyddwch werthoedd 
a a b. [5]

DIWEDD Y PAPUR
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