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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

Defnyddiwch inc neu feiro du.

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. Gallwch dybio bod yr amser y mae’n cymryd i Alun yrru i’r gwaith wedi’i ddosrannu’n
normal, cymedr 28 munud a gwyriad safonol 2 funud.

(a) Darganfyddwch y tebygolrwydd,
(i) ei fod, ar ddiwrnod arbennig, yn cymryd mwy na 30 munud i yrru i’r gwaith,

(ii) bod yr amser cymedrig y mae’n cymryd iddo yrru i’r gwaith, mewn wythnos
waith arbennig o 5 diwrnod, yn llai na 30 munud. [8]

(b) Gallwch dybio bod yr amser y mae’n cymryd i Beti yrru i’r gwaith wedi’i ddosrannu’n
normal, cymedr 25 munud a gwyriad safonol 3 munud. Darganfyddwch y tebygolrwydd
bod Beti, ar ddiwrnod arbennig, yn cymryd mwy o amser nag Alun i yrru i’r gwaith.

[5]

2. Mae gan yr hapnewidyn X ddosraniad normal â chymedr anhysbys μ a gwyriad safonol 0·5.

(a) Pan gafodd hapsampl o 60 gwerth o X ei gymryd, roedd x = 1290.
Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer μ, gan roi gwerthoedd dau ben eich cyfwng yn
gywir i ddau le degol. [5]

(b) Darganfyddwch werth minimwm maint y sampl sydd ei angen fel bod lled cyfwng hyder
95% ar gyfer μ yn llai na 0·1. [4]

3. Mae ffatri’n cynhyrchu sgriwiau ac yn eu pacio mewn bagiau mawr. Mae’n bosibl modelu
nifer y sgriwiau diffygiol mewn bag gan ddosraniad Poisson ac mae’n hysbys mai cymedr y
dosraniad hwn oedd 0·5. Fodd bynnag, mae cyfarpar newydd wedi’i osod yn y ffatri a fydd,
gyda lwc, yn gostwng gwerth y cymedr hwn. Mae’r Rheolwr Ansawdd (Quality Controller) yn
bwriadu cymryd samplau o fagiau er mwyn ymchwilio i weld a yw gwerth y cymedr wedi
gostwng ai peidio.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Mae’n cymryd hapsampl o 30 bag ac mae’n darganfod eu bod yn cynnwys cyfanswm o
12 o sgriwiau diffygiol. Cyfrifwch y gwerth-p a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod.

[4]

(c) Yna, mae’n cymryd hapsampl o 200 bag ac mae’n darganfod eu bod yn cynnwys
cyfanswm o 80 o sgriwiau diffygiol. Cyfrifwch fras werth-p a nodwch i ba gasgliad yr
ydych yn dod. [6]

4. Mae sŵolegydd yn honni bod pwysau cymedrig yr anifeiliaid gwryw llawn dwf a’r anifeiliaid
benyw llawn dwf o rywogaeth arbennig yn hafal. Er mwyn profi ei honiad, mae’n pwyso
hapsamplau o anifeiliaid gwryw a benyw ac mae’n cael y canlyniadau canlynol.

Pwysau’r anifeiliaid gwryw (kg) 14·3 15·8 13·9 13·4 14·5 15·1 13·6 14·2
Pwysau’r anifeiliaid benyw (kg) 13·2 14·8 13·7 14·7 15·0 13·1 13·5

Gallwch dybio bod y rhain yn hapsamplau o boblogaethau normal â gwyriad safonol
cyffredin 0·5.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer cynnal prawf dwyochrog. [1]

(b) Darganfyddwch werth-p y canlyniadau hyn a nodwch a yw honiad y sŵolegydd yn cael
ei ategu (support) ai peidio ar lefel arwyddocâd 5%. [9]
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5. (a) Mae’r hapnewidyn di-dor U wedi’i ddosrannu’n unffurf ar [a, b].
Ysgrifennwch ffwythiant dwysedd tebygolrwydd U a thrwy hyn dangoswch fod

[5]

(b) Mae darn o linyn, hyd 12 cm, yn cael ei dorri mewn pwynt sy’n cael ei hapddewis. Mae
hyd y darn byrraf sy’n deillio o hyn wedi’i ddynodi gan X cm a hyd y darn mwyaf wedi’i
ddynodi gan Ycm. Gallwch dybio bod X wedi’i ddosrannu’n unffurf ar [0, 6].

(i) Darganfyddwch gymedr ac amrywiant X.
(ii) Mynegwch Y yn nhermau X a thrwy hyn, darganfyddwch gymedr XY.

(iii) Tybiwch yn awr fod pob un o 100 darn o linyn, hyd 12 cm, yn cael ei dorri mewn
pwynt sy’n cael ei hapddewis. Defnyddiwch Theorem y Derfan Ganolog i
ddarganfod, yn fras, y tebygolrwydd y bydd cyfanswm hyd y 100 darn byrraf yn
fwy na 280 cm. [11]

6. Mae gan Dafydd geiniog dueddol (biased) ac mae’n gwybod mai’r tebygolrwydd o gael pen
pan gaiff y geiniog ei thaflu yw naill ai 0·3 neu 0·6. Er mwyn penderfynu pa un sy’n wir,
mae’n diffinio’r rhagdybiaethau canlynol.

H0 : p = 0·3; H1 : p = 0·6.

(a) Mae’n taflu’r geiniog 20 gwaith ac mae’n dynodi nifer y pennau y mae’n eu cael gan x.
Mae’n penderfynu derbyn H1 os yw x x 9 a derbyn H0 os yw x X 8.
Cyfrifwch y tebygolrwydd

(i) o dderbyn H1 pan fydd H0 yn wir,
(ii) o dderbyn H0 pan fydd H1 yn wir. [8]

(b) Yn awr, mae’n taflu’r geiniog 80 gwaith ac mae’n dynodi nifer y pennau y mae’n eu cael
gan y.
Mae’n penderfynu derbyn H1 os yw y x 36 a derbyn H0 os yw y X 35.
Gan ddefnyddio brasamcan normal, cyfrifwch y tebygolrwydd

(i) o dderbyn H1 pan fydd H0 yn wir,
(ii) o dderbyn H0 pan fydd H1 yn wir. [8]
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