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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

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 10 losinen (fferen) mewn bag. Mae 1 ohonynt yn goch, 2 yn las, 3 yn felyn a 4 yn wyrdd.
Mae Siwan yn hapddewis 2 o’r losin hyn o’r bag, heb eu dychwelyd. Cyfrifwch y tebygolrwydd

(a) bod y ddwy losinen yn felyn, [2]

(b) bod y ddwy losinen o’r un lliw, [4]

(c) nad yw’r naill losinen na’r llall yn wyrdd. [2]

2. Mae’r digwyddiadau A a B fel bod

P(A) = 0·2,     P(B) = 0·4,     P(A∪B) = 0·52.

(a) Dangoswch fod A a B yn annibynnol. [5]

(b) Cyfrifwch y tebygolrwydd bod union un o’r ddau ddigwyddiad yn digwydd. [2]

(c) O wybod bod union un o’r ddau ddigwyddiad yn digwydd, cyfrifwch y tebygolrwydd mai
A sy’n digwydd. [3]

3. (a) Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial B(n, p).
O wybod mai cymedr a gwyriad safonol X yw 10 a 3, yn ôl eu trefn, darganfyddwch
werthoedd n a p. [5]

(b) Mae gan yr hapnewidyn Y y dosraniad binomial B(380, 0·016). 
Defnyddiwch frasamcan Poisson i ddarganfod bras werth ar gyfer y tebygolrwydd bod Y yn
llai na 3. [4]

4. Mae dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X wedi’i roi yn y tabl canlynol, lle mae
yn gysonyn.λ
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(a) Darganfyddwch yr amrediad o werthoedd posibl ar gyfer    . [2]

(b) O wybod bod E(X) = 4·25,

(i) darganfyddwch werth    ,

(ii) enrhifwch Var(X). [6]



3

(983-51)

5. Pan gaiff hedyn o fath arbennig o flodyn ei blannu, y tebygolrwydd y bydd yn egino yw 0·8, yn
annibynnol ar bob hedyn arall.

(a) Mae Dafydd yn plannu 20 o’r hadau hyn. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod

(i) union 15 hedyn yn egino,

(ii) o leiaf 15 hedyn yn egino. [6]

(b) Mae Beti’n plannu n o’r hadau hyn ac mae’n cyfrifo’n gywir mai’r tebygolrwydd y byddant
i gyd yn egino yw 0·10737, yn gywir i bum lle degol. Darganfyddwch werth n. [3]

6. Mae tair pêl mewn bag ac arnynt mae’r rhifau 1, 2 a 3, yn ôl eu trefn. Mae Siôn yn hapddewis un
o’r peli hyn ac yn nodi’r rhif sydd ar y bêl y mae wedi’i dewis. Yna mae’n taflu’r nifer hwnnw
o geiniogau teg.

(a) Cyfrifwch y tebygolrwydd nad yw’n cael ‘pen’ o gwbl. [5]

(b) O wybod nad yw’n cael ‘pen’ o gwbl, darganfyddwch y tebygolrwydd ei fod wedi taflu
2 o geiniogau. [3]

7. Gallwch dybio bod gan nifer y llythyrau sy’n cael eu dosbarthu i dfl Bryn ar unrhyw ddiwrnod
ddosraniad Poisson, cymedr 1·2. 

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd, ar ddiwrnod arbennig,

(i) y caiff o leiaf 3 llythyr eu dosbarthu,

(ii) na chaiff unrhyw lythyr ei ddosbarthu. [4]

(b) O wybod bod y postman wedi gwneud dosbarthiad i dfl Bryn ar ddiwrnod arbennig,
darganfyddwch y tebygolrwydd bod o leiaf 3 llythyr wedi’u dosbarthu. [3]

(c) Mewn wythnos arbennig, gan ddechrau ar y dydd Llun, darganfyddwch y tebygolrwydd bod
y dosbarthiad cyntaf yn digwydd ar y dydd Mercher. [2]

8. Mae gan yr hapnewidyn di-dor X y ffwythiant dosraniad cronnus F sydd wedi’i roi gan

F(x) = 0 ar gyfer   x ! 1,

F(x) =     (x2 + x – 2) ar gyfer   1 X x X 3,

F(x) = 1 ar gyfer   x 1 3.

(a) (i) Enrhifwch P(2 X X X 2·5).

(ii) Darganfyddwch ganolrif X. [7]

(b) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer f (x), sy’n ddilys ar gyfer 1 X x X 3, lle mae f yn
dynodi ffwythiant dwysedd tebygolrwydd X.

(ii) Ysgrifennwch werth f (4).

(iii) Cyfrifwch E(X). [7]
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