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1. Mae’r digwyddiadau annibynnol A, B fel bod
P(A) = 0.2, P(A∪B) = 0.4.

 (a) Darganfyddwch werth P(B). [4]

 (b) Cyfrifwch y tebygolrwydd bod union un o’r digwyddiadau A, B yn digwydd. [3]

2. Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial B(16, 0.2). Mae’r hapnewidyn Y wedi’i 
ddiffinio gan

Y = 2X + 5.
 (a) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant Y. [6]

 (b) Enrhifwch P(Y = 11). [3]

3. Mae Bryn yn prynu bag o losin (fferins). Mae 6 ohonynt yn goch, 4 yn wyrdd ac 1 yn las. Mae’n 
hapddewis 3 losinen o’r bag, heb eu dychwelyd. Cyfrifwch y tebygolrwydd ei fod yn dewis 

 (a) 2 losinen goch ac un losinen arall o liw gwahanol, [3]

 (b) 2 losinen o’r un lliw ac un losinen arall o liw gwahanol. [5]

4. Mae gan nifer y cwsmeriaid sy’n cyrraedd siop mewn cyfnod o t munud ddosraniad Poisson, 
cymedr 0.1t.

 (a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod, rhwng 10 a.m. ac 11 a.m.,
 (i) union 4 cwsmer yn cyrraedd y siop,
 (ii) rhwng 2 ac 8 cwsmer (y ddau’n gynwysedig) yn cyrraedd y siop. [6]

 (b) Boed i X ddynodi nifer y cwsmeriaid sy’n cyrraedd y siop rhwng 3 p.m. a 5 p.m.
  Ysgrifennwch werth E(X) a thrwy hyn, darganfyddwch werth E(X 2). [3]

5. (a) Pan gaiff math arbennig o hedyn ei blannu, y tebygolrwydd y bydd yn cynhyrchu blodau 
coch yw 0·7. Mae garddwr yn plannu 20 o’r hadau hyn. Cyfrifwch y tebygolrwydd bod

 (i) union 15 hedyn yn cynhyrchu blodau coch,
 (ii) mwy na 12 hedyn yn cynhyrchu blodau coch. [6]

 (b) Pan gaiff math gwahanol o hedyn ei blannu, y tebygolrwydd y bydd yn cynhyrchu blodau 
gwyn yw 0·09. Mae’r garddwr yn plannu 150 o’r hadau hyn. Defnyddiwch ddosraniad 
Poisson priodol i ddarganfod yn fras y tebygolrwydd bod union 10 hedyn yn cynhyrchu 
blodau gwyn. [3]
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6. Mae gan yr hapnewidyn arwahanol X y dosraniad tebygolrwydd sydd wedi’i roi gan

   P(X = x) = k(1 + x) ar gyfer x = 1, 2, 3, 4,
   P(X = x) = 0 fel arall.

 (a) Dangoswch fod 

   k =      . [2]

 (b) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant X. [5]

 (c) O wybod bod X1, X2 yn arsylwadau annibynnol ar X, darganfyddwch werth
  P(X2 = 1 + X1). [4]

7. Mewn rhaglen sgrinio dorfol, mae prawf diagnostig newydd yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod 
a yw person yn dioddef o afiechyd arbennig ai peidio. Pan gaiff y prawf ei roi i berson sy’n 
dioddef o’r afiechyd, y tebygolrwydd y bydd y canlyniad yn bositif yw 0·96. Pan gaiff y prawf 
ei roi i berson sydd ddim yn dioddef o’r afiechyd, y tebygolrwydd y bydd y canlyniad yn bositif 
yw 0·01. Rydym yn gwybod bod 2% o’r boblogaeth yn dioddef o’r afiechyd hwn. Mae’r prawf 
yn cael ei roi i aelod o’r boblogaeth sydd wedi’i hapddewis.

 (a) Darganfyddwch y tebygolrwydd y bydd y canlyniad yn bositif. [3]

 (b) O wybod bod y canlyniad yn bositif, darganfyddwch y tebygolrwydd
 (i) bod y person hwn yn dioddef o’r afiechyd,
 (ii) y bydd canlyniad ail brawf sy’n cael ei roi i’r person hwn yn bositif. [6]

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

   F(x) = 0 ar gyfer  x ! 0,
   F(x) = 2x2 – x4 ar gyfer  0 X x X 1,
   F(x) = 1 ar gyfer  x 1 1.

 (a) (i) Enrhifwch P(0.25 X X X  0.75).
 (ii) Dangoswch fod y canolrif m yn bodloni’r hafaliad

2m4 – 4m2 + 1 = 0.
 (iii) Trwy hyn, darganfyddwch werth m, gan roi eich ateb yn gywir i 3 ffigur ystyrlon. 

 [7]

 (b) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer f (x), sy’n ddilys ar gyfer 0 X x X 1,
   lle mae f yn dynodi ffwythiant dwysedd tebygolrwydd X.

 (ii) Enrhifwch               . [6]
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