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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 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 ffatri bacio’n derbyn cyflenwad mawr o domatos. Gallwch dybio bod pwysau’r tomatos hyn
yn annibynnol ac wedi’u dosrannu’n normal, cymedr 106 gram a gwyriad safonol 8 gram.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd bod pwysau tomato sydd wedi’i hapddewis yn fwy na
120 gram. [3]

(b) Mewn pecyn, mae 10 tomato sydd wedi’u hapddewis. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod
cyfanswm pwysau’r 10 tomato hyn yn llai nag 1 cilogram. [6]

2. Gallwch dybio bod gan nifer y methiannau (breakdowns) cyfrifiadurol sy’n digwydd bob dydd
mewn swyddfa fawr ddosraniad Poisson â chymedr μ. Mae’r rheolwr TG yn credu mai 1·5 dylai
fod gwerth μ ond mae’n penderfynu gwirio hyn. Felly, mae’n diffinio’r rhagdybiaethau canlynol.

H0:μ = 1·5;   H1:μ ≠ 1·5

(a) Ar gyfer un prawf, mae’n penderfynu cyfrif x, sef nifer y methiannau mewn cyfnod o 10
diwrnod, ac mae’n diffinio’r rhanbarth critigol fel x X 9 neu x x 22. Darganfyddwch lefel
arwyddocâd y prawf hwn. [5]

(b) Ar gyfer prawf arall, mae’n penderfynu cyfrif nifer y methiannau sy’n digwydd mewn
cyfnod o 100 diwrnod. O wybod bod 170 methiant yn digwydd, cyfrifwch y bras werth-p a
nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod. [7]

3. Pan gaiff clorian ei defnyddio i bwyso gwrthrych, mae’r darlleniad, mewn gramau, yn hapnewidyn
sydd wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr sy’n hafal i wir bwysau’r gwrthrych a gwyriad safonol
0·2. Mae darlleniadau olynol yn annibynnol.

(a) Pan gafodd gwrthrych A ei bwyso dair gwaith, y darlleniadau oedd 11·5, 11·7 ac 11·6.
Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer pwysau gwrthrych A. [5]

(b) Cyn i wrthrych B gael ei bwyso, roedd Gwyn yn honni y byddai’n pwyso 12 gram ond
roedd Emyr yn honni y byddai’n pwyso mwy na hyn.

(i) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer profi eu honiadau.

(ii) Pan gafodd y gwrthrych B ei bwyso bedair gwaith, y darlleniadau oedd 12·1, 12·2,
12·4 a 12·1. Cyfrifwch werth-p y pedwar darlleniad a nodwch i ba gasgliad yr ydych
yn dod. [7]

(c) Cyfrifwch gyfwng hyder 90% ar gyfer y gwahaniaeth rhwng pwysau gwrthrychau A a B. [5]

4. (a) Mae gan yr hapnewidyn X y dosraniad binomial B(n, p). O wybod bod E(X) = 3 ac
E(X 2) = 11·1, darganfyddwch werthoedd n a p. [6]

(b) Mae gan yr hapnewidyn annibynnol Y y dosraniad binomial B(15, 0·4) ac mae U = XY.
Darganfyddwch gymedr ac amrywiant U. [8]
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5.

Mae’r diagram uchod yn dangos triongl ongl sgwâr. Mae’r hypotenws QR = 4 cm ac mae

PQR = θ radian, lle mae θ yn hapnewidyn di-dor sydd wedi’i ddosrannu’n unffurf rhwng

0 a      .

(a) Dangoswch fod arwynebedd, A cm2, y triongl PQR wedi’i roi gan

A = 4sin 2θ. [1]

(b) Cyfrifwch P(A X 2). [5]

(c) Darganfyddwch E(A). [4]

6. Mae Angharad a Branwen yn prynu paced o hadau. Ar y paced mae’r honiad y bydd, ar
gyfartaledd, 75% o’r hadau yn egino. Mae Angharad a Branwen yn credu, fodd bynnag, fod y
gyfradd egino yn llai na hyn ac felly maent yn plannu nifer penodol o hadau ac yna’n cyfrif sawl
un fydd yn egino.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Mae Angharad yn plannu 50 o hadau ac mae’n penderfynu gwrthod yr honiad ar y paced os
bydd llai na 30 yn egino.

(i) Darganfyddwch lefel arwyddocâd y dull hwn o weithredu.

(ii) Darganfyddwch y tebygolrwydd o dderbyn yr honiad ar y paced os mai’r gwir
gyfradd egino yw 50%. [6]

(c) Mae Branwen yn plannu 200 o hadau ac mae’n darganfod bod 140 yn egino.
Darganfyddwch fras werth-p y canlyniad hwn a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod yng
nghyd-destun y broblem. [6]
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