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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. Mae’r hapnewidyn X wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr 10 a gwyriad safonol 2.

 (a) (i) Enrhifwch P(X X 10.5).
 (ii) O wybod bod P(X x x) = 0.1, darganfyddwch werth x. [5]

 (b) Mae’r hapnewidyn annibynnol Y wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr 12 a gwyriad 
safonol 3.

 (i) Enrhifwch P(X + 2Y ! 36).

 (ii) O wybod bod X1, X2, X3 yn hapsampl o ddosraniad X a bod Y1, Y2 yn hapsampl o 
ddosraniad Y, enrhifwch 

 P(X1 + X2 + X3 ! Y1 + Y2). [11]

2. Gallwch dybio bod cyfaint y coffi sy’n cael ei gyflenwi i mewn i gwpan gan beiriant awtomatig 
wedi’i ddosrannu’n normal â chymedr μ ml a gwyriad safonol 4 ml. Mae cyfeintiau olynol yn 
annibynnol ar ei gilydd. Un bore, cafodd y peiriant ei ddefnyddio 50 gwaith a chyfeintiau, x ml, 
y coffi a gafodd ei gyflenwi, eu mesur. Roedd                    .

 (a) Darganfyddwch derfannau hyder 95% ar gyfer μ, gan roi eich atebion yn gywir i un lle 
degol. [5]

 (b) Darganfyddwch faint mininwm sampl a fyddai’n rhoi cyfwng hyder 95% ar gyfer μ â’i 
led yn llai nag 1. [4]

3. Mae athrawes mewn coleg mawr am ymchwilio i weld a yw bechgyn a merched yn perfformio 
gystal â’i gilydd, ai peidio, mewn arholiadau mathemateg ymarferol. Felly, mae’n dewis 
hapsampl o 8 bachgen ac 8 merch ac yn rhoi arholiad iddynt.

 Roedd eu marciau fel a ganlyn.

 Bechgyn 52, 47, 62, 75, 51, 69, 56, 70
 Merched 48, 39, 56, 69, 71, 45, 43, 59

 Gallwch dybio bod y rhain yn hapsamplau o boblogaethau normal â gwyriad safonol
 cyffredin 7.5.

 (a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer yr ymchwiliad hwn. [1]

 (b) Darganfyddwch werth-p y canlyniadau hyn a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod yng 
nghyd-destun y broblem. [10]
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4. Mae gwleidydd yn credu bod 40% o’r etholwyr yn ei gefnogi ond mae ei asiant yn credu bod 
y gefnogaeth iddo yn fwy na hyn. Er mwyn ceisio datrys y sefyllfa, maent yn penderfynu holi 
hapsampl o’r etholwyr.

 (a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

 (b) Maent yn holi hapsampl o 50 o etholwyr ac mae 25 ohonynt yn dweud eu bod yn 
cefnogi’r gwleidydd. Darganfyddwch y gwerth-p a chan ddefnyddio lefel arwyddocâd 
5%, nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod yng nghyd-destun y broblem. [4]

 (c) Yn awr, maent yn penderfynu holi hapsampl o 400 o etholwyr ac mae 181 ohonynt 
yn dweud eu bod yn cefnogi’r gwleidydd. Darganfyddwch fras werth-p a nodwch i ba 
gasgliad yr ydych yn dod yng nghyd-destun y broblem. [7]

5. Mae’n bosibl modelu nifer y damweiniau sy’n digwydd bob dydd ar ddarn arbennig o ffordd 
gan ddosraniad Poisson. Yn y gorffennol, gwerth y cymedr μ oedd 1.2 ond yn ddiweddar, mae’r 
cyngor lleol wedi gwneud ymgais i ostwng gwerth μ trwy gyflwyno cyfyngiad cyflymder is.

 (a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer profi a yw cyflwyno cyfyngiad cyflymder is 
wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. [1]

 (b) Mae’r cyngor yn penderfynu cyfrif x, sef nifer y damweiniau sy’n digwydd mewn cyfnod 
o 60 diwrnod, ac i ddiffinio’r rhanbarth critigol fel x X 58.

 (i) Darganfyddwch y lefel arwyddocâd.
 (ii) O wybod bod gwerth μ, mewn gwirionedd, wedi gostwng i 0.8, darganfyddwch y 

tebygolrwydd o ddod i’r casgliad nad oes gostyngiad wedi bod yng ngwerth μ.
    [12]

6. Radiws cylch yw R, lle mae R yn hapnewidyn di-dor sydd wedi’i ddosrannu’n unffurf ar y 
cyfwng [6, 8].

 (a) Boed i C ddynodi cylchedd y cylch. Darganfyddwch 
 (i) cymedr ac amrywiant C,
 (ii) P(C X 45). [7]

 (b) Boed i A ddynodi arwynebedd y cylch. Darganfyddwch 
 (i) P(A x 150),
 (ii) E(A). [7]
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