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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/WJEC).

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Atebwch bob cwestiwn.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Gellir defnyddio cyfrifianellau graffigol ar gyfer y papur hwn.

Rhoddir nifer y marciau mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Atgoffir chi bod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.
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1. Mae Anwen yn cofnodi’r amserau (mewn munudau) y mae’n cymryd iddi yrru i’w gwaith ar
ddeuddeg diwrnod olynol ac mae’n cael y canlyniadau canlynol.
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Gellir tybio bod yr arsylwadau hyn yn ffurfio hapsampl o ddosraniad normal â gwyriad
safonol 4·0.

(a) Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer yr amser cymedrig y mae’n cymryd i Anwen yrru
i’w gwaith. [5]

(b) Roedd Anwen yn honni mai’r amser cymedrig oedd 75 munud. Nodwch, gan roi rheswm, a
yw eich canlyniad yn cefnogi’r yr honiad hwn ai peidio. [1]

2. Gellir tybio bod gan nifer y batrïau y mae garej yn eu gwerthu bob wythnos ddosraniad Poisson â
chymedr 5.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd

(i) y gwerthir union 6 mewn wythnos a hapddewisir, [2]
(ii) y gwerthir union 6 ymhob un o 3 wythnos a hapddewisir, [2]

(iii) y gwerthir union 18 mewn cyfnod o 3 wythnos a hapddewisir. [3]

(b) Darganfyddwch, yn fras, y tebygolrwydd y gwerthir mwy na 240 mewn cyfnod o 52
wythnos a hapddewisir. [5]

3. Mae pwysau, X kg, y dynion sy’n byw mewn neuadd breswyl i fyfyrwyr wedi’u dosrannu’n
normal, cymedr 70 kg a gwyriad safonol 6 kg.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod pwysau dyn a hapddewisir rhwng 67 kg a 79 kg. [5]
Mae pwysau, Y kg, y merched sy’n byw yn y neuadd breswyl wedi’u dosrannu’n normal,
cymedr 50 kg a gwyriad safonol 5 kg.

(b) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant yr hapnewidyn 2Y – X. Trwy hyn, darganfyddwch y
tebygolrwydd bod pwysau dyn a hapddewisir mwy na dwywaith pwysau merch a
hapddewisir. [6]

(c) Mae lifft yn y neuadd breswyl a’r llwyth macsimwm a argymhellir ar gyfer y lifft yw 
500 kg. Ar un achlysur, mae 3 dyn a 6 merch yn y lifft. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod
cyfanswm eu pwysau yn fwy na’r llwyth macsimwm a argymhellir. [6]

4. Gellir tybio bod gan nifer y methiannau peiriannol dyddiol sy’n digwydd mewn ffatri arbennig
ddosraniad Poisson â chymedr m. Mae’n hysbys, o brofiad blaenorol, mai gwerth m yw 1·5. Mewn
ymgais i ostwng gwerth m, gosodir unedau rheoli newydd ar bob peiriant. Er mwyn ymchwilio i
weld a yw hyn yn llwyddo i ostwng gwerth m ai peidio, cofnodir nifer y methiannau, x, sy’n
digwydd mewn cyfnod o 30 diwrnod yn dilyn gosod yr unedau newydd hyn.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Penderfynir dod i’r casgliad bod gwerth m wedi’i ostwng os yw x X 35.

(i) Pa enw a roddir i’r rhanbarth x X 35?

(ii) Diffiniwch y term ‘lefel arwyddocâd’ a darganfyddwch ei fras werth ar gyfer y dull
hwn o weithredu. [7]
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5. Mae canolfan arddio yn honni y bydd, ar gyfartaledd, 45% o hadau o fath arbennig yn egino. Mae
garddwr yn tybio bod y canran syín egino, mewn gwirionedd, yn llai na 45%.

(a) Er mwyn profi ei dybiaeth, mae’r garddwr yn hau 50 o’r hadau hyn ac yn cyfrif y nifer sy’n
egino.

(i) Nodwch ragdybiaethau priodol.

(ii) Mae’n darganfod bod 18 o’r hadau’n egino. Darganfyddwch werth-p y canlyniad
hwn.

(iii) Darganfyddwch y nifer macsimwm o hadau sy’n egino a fyddai’n arwain at wrthod yr
honiad ar y lefel arwyddocâd 1%. [6]

(b) Yn awr, mae’r garddwr yn hau 500 o’r hadau hyn. Mae’n darganfod bod 202 o’r hadau’n
egino.

(i) Defnyddiwch frasamcan dosraniadol i ddarganfod gwerth-p y canlyniad hwn.

(ii) Dehonglwch eich gwerth-p yng nghyd-destun y broblem gan ddefnyddio lefel
arwyddocâd 5%. [7]

6. Mae 8 merch a 6 bachgen mewn dosbarth. Mae’r athrawes yn rhoi problem iddynt i gyd i’w datrys
ac mae’n cofnodi’r amser y mae pob plentyn yn ei gymryd i gwblhau’r datrysiad. Mae’n
cynhyrchu’r tabl canlynol.
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Yn awr, mae am brofi a oes gwahaniaeth ai peidio rhwng yr amserau cymedrig a gymerir gan
fechgyn a merched i ddatrys y broblem hon. Gellir tybio bod yr amserau a gymerir yn hapsamplau
annibynnol o ddosraniadau normal â gwyriad safonol cyffredin 1·5.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Cyfrifwch werth-p y canlyniadau hyn. [7]

(c) Nodwch, yng nghyd-destun y cwestiwn, i ba gasgliad yr ydych yn dod. [1]

TROSODD
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Mae’r diagram uchod yn dangos triongl ongl sgwâr ABC. Hyd yr hypotenws AC yw 2 cm ac mae
BAC yn hafal i X radian, lle mae X yn hapnewidyn sydd wedi’i ddosrannu’n unffurf ar y cyfwng
[0,      .

(a) Ysgrifennwch, yn llawn, ffwythiant dwysedd tebygolrwydd X. [2].

(b) Dynodir hyd BC gan H cm. Cyfrifwch

(i) P(H X ),

(ii) E(H). [8]
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