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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

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. Mesurodd adaregydd (ornithologist) bwysau, x kg, pob un o bum aderyn gwryw a phwysau, y kg,
pob un o chwe aderyn benyw o’r un rhywogaeth (species). Rhoddir crynodeb o’r canlyniadau isod.

Gellir tybio bod y pwysau’n hapsamplau o ddosraniadau normal â gwyriad safonol cyffredin
0·25 kg. Darganfyddwch gyfwng hyder 95% ar gyfer y gwahaniaeth rhwng pwysau cymedrig adar
gwryw ac adar benyw o’r rhywogaeth hon. [6]

2. Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial B(10, 0·4) ac, yn annibynnol, mae gan yr
hapnewidyn Y y dosraniad binomial B(30, 0·3).

(a) Dangoswch fod E(X 2) = 18·4 ac enrhifwch E(Y 2). [5]

(b) Diffinnir yr hapnewidyn U gan

U = XY.

Darganfyddwch gymedr ac amrywiant U. [4]

3. Mae fferm yn cynhyrchu wyau cyw iar. Gellir tybio bod pwysau’r wyau hyn wedi’u dosrannu’n
normal, cymedr 50 gram a gwyriad safonol 2 gram.

(a) (i) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod pwysau ˘y a hapddewisir yn llai na 49 gram.

(ii) Hapddewisir chwe ˘y. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod union tri o’r wyau hyn
yn pwyso llai na 49 gram. [6]

(b) Mae’r fferm hefyd yn cynhyrchu wyau sofliar (quail). Gellir tybio bod pwysau’r wyau hyn
wedi’u dosrannu’n normal, cymedr 18 gram a gwyriad safonol 1·2 gram. Cyfrifwch y
tebygolrwydd bod pwysau ˘y cyw iar a hapddewisir mwy na theirgwaith pwysau ˘y sofliar
a hapddewisir. [5]

4. Pan ddefnyddir offeryn arbennig i fesur crynodiad hydoddiant, mae’r darlleniad a geir (mewn
unedau priodol) yn hapnewidyn sydd wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr sy’n hafal i’r gwir
grynodiad a gwyriad safonol 0·05. Mesurwyd crynodiad hydoddiant arbennig wyth gwaith a
chafwyd y darlleniadau annibynnol canlynol.

6·02    6·10    5·98    6·04    6·07    5·94    6·05    6·12    

(a) Cyfrifwch gyfwng hyder 99% ar gyfer crynodiad yr hydoddiant hwn. [5]

(b) Darganfyddwch y nifer minimwm o fesuriadau y mae’n rhaid eu gwneud er mwyn cael
cyfwng hyder 99% â’i led yn llai na 0·04. [3]
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5. Mae rheolwr Canolfan Arddio yn honni mai’r tebygolrwydd y bydd hedyn math arbennig o flodyn
yn egino yw 0·6, yn annibynnol ar bob hedyn arall. Mae Maldwyn, fodd bynnag, yn tybio bod y
tebygolrwydd yn llai na 0·6 ac felly mae’n penderfynu plannu nifer o hadau ac yna cyfrif sawl un
sy’n egino.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) I ddechrau, mae’n plannu 20 o hadau ac mae’n darganfod bod 9 yn egino. Cyfrifwch
werth-p y canlyniad hwn. [4]

(c) Yn awr, mae’n penderfynu plannu 200 o’r hadau hyn. Mae’n darganfod bod 101 yn egino.
Darganfyddwch fras werth-p ar gyfer y canlyniad hwn a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn
dod yng nghyd-destun y broblem. [7]

6.
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Mae’r diagram uchod yn dangos triongl ongl sgwâr isosgeles ABC. Mae AB = BC = X cm, lle mae
X yn hapnewidyn di-dor sydd wedi’i ddosrannu’n unffurf ar y cyfwng [4, 6].

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod

(i) hyd AC yn fwy na 8 cm,

(ii) arwynebedd triongl ABC yn llai na 10 cm2. [8]

(b) Darganfyddwch werth disgwyliedig arwynebedd triongl ABC. [4]

7. Mae gan yr hapnewidyn X ddosraniad Poisson â chymedr anhysbys µ. Mae angen profi a yw
µ = 2·5 yn erbyn rhagdybiaeth arall ddwyochrog.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Boed i S ddynodi cyfanswm chwe gwerth o X a hapddewisir. Penderfynir gwrthod y
rhagdybiaeth nwl naill ai os yw S X 8 neu S x 23.

(i) Cyfrifwch lefel arwyddocâd y prawf hwn.

(ii) O wybod mai gwir werth µ yw 2, darganfyddwch y tebygolrwydd o ddod i’r casgliad
anghywir. [8]

(c) Penderfynir yn awr cymryd hapsampl o 100 gwerth o X. Darganfyddir mai cyfanswm y 100
gwerth hyn yw 270. Darganfyddwch fras werth-p ar gyfer y cyfanswm hwn a dehonglwch
eich canlyniad. [8]


