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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.

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. Mae chwe cherdyn â’r rhifau 1, 2, 2, 3, 3, 3 arnynt, yn ôl eu trefn. Hapddewisir dau o’r cardiau
hyn, heb eu dychwelyd. Boed i X ddynodi cyfanswm y ddau rif ar y cardiau a ddewisir.

(a) Dangoswch fod

(b) Darganfyddwch ddosraniad samplu X. [6]

2. Pan fydd Gwyn yn taflu’r ddisgen, gellir tybio bod y pellter a deflir (mewn metrau) wedi’i
ddosrannu’n normal, cymedr µ ac amrywiant σ 2. Mae’n taflu’r ddisgen 10 gwaith ac mae’n cael y
canlyniadau canlynol.

25·3    23·8    24·7    24·9    23·7    25·6    24·6    24·0    25·3    24·1

(a) Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer µ a σ 2. [5]

(b) Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer µ. [4]

3. Mae Rhian yn prynu darn arian mewn siop deganau. Mae’r siopwr yn honni bod cael ‘pen’ yn fwy
tebygol na chael ‘cynffon’ wrth daflu’r darn arian. Mae Rhian yn taflu’r darn arian 200 gwaith ac
yn cael 120 ‘pen’.

(a) Cyfrifwch fras gyfwng hyder 95% ar gyfer p, sef y tebygolrwydd o gael ‘pen’ wrth daflu’r
darn arian. [4]

(b) Nodwch, gan roi rheswm, a yw eich canlyniad yn cyfiawnhau honiad y siopwr ai peidio. [1]

(c) Darganfyddwch, yn fras, sawl gwaith y dylid taflu’r darn arian er mwyn cael cyfwng hyder
95% ag iddo led 0·05. [4]

4. Mae gan yr hapnewidyn X ddosraniad Poisson â chymedr anhysbys µ. Er mwyn darganfod
amcangyfrif ar gyfer µ, gwneir 100 arsylw ar X a darganfyddir bod ∑x = 256.

(a) Cyfrifwch amcangyfrif diduedd ar gyfer µ. Diddwythwch amcangyfrif diduedd ar gyfer
amrywiant X. [2]

(b) Amcangyfrifwch gyfeiliornad safonol eich amcangyfrif. [2]

(c) Darganfyddwch fras gyfwng hyder 90% ar gyfer µ. [3]

(ch) Eglurwch yn fyr lle y defnyddioch Theorem y Derfan Ganolog yn eich datrysiad. [1]

P X( ) .= =3 2
15 [2]
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Er mwyn amcangyfrif gwerth θ, gwneir n arsylw annibynnol ar X. Boed i X
1

ddynodi’r nifer o
weithiau y mae’r gwerth 1 yn ymddangos a boed i X

2
ddynodi’r nifer o weithiau y mae’r gwerth 2

yn ymddangos. Ystyriwch y ddau amcangyfrifyn canlynol ar gyfer θ.

5. Mae seicolegydd yn cynnig y ddamcaniaeth bod merched, ar gyfartaledd, yn cwblhau jig-sos yn
gynt na bechgyn. Er mwyn ymchwilio i’r ddamcaniaeth hon, rhoddwyd jig-sos unfath (identical) i
100 o ferched a 120 o fechgyn i’w cwblhau. Cofnodwyd yr amserau, x munud, a gymerwyd gan y
merched a’r amserau, y munud, a gymerwyd gan y bechgyn i gwblhau’r jig-sos ac yna
gwnaethpwyd y cyfrifiadau canlynol.

∑x = 4282,  ∑x 2 = 185855,  ∑y = 5208,  ∑y 2 = 230347.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol ar gyfer profi damcaniaeth y seicolegydd. [1]

(b) Cyfrifwch, yn fras, werth-p y canlyniadau hyn. Dehonglwch ei werth yng nghyd-destun y
broblem. [11]

6. Mae’r tabl isod yn dangos dosraniad tebygolrwydd yr hapnewidyn arwahanol X, lle mae θ yn
baramedr anhysbys sydd â’i werth rhwng 0 a 0·25.
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(a) Dangoswch fod y naill amcangyfrifyn a’r llall yn ddiduedd. [6]

(b) (i) Dangoswch fod
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(ii) Nodwch, gan roi rheswm, pa un yw’r amcangyfrifyn gorau. [7]

7. Mae’r tabl canlynol yn dangos tymheredd, y°C, y d˘r mewn boeler ar wahanol amserau, x munud,
ar ôl ei gynnau.
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[Gellir tybio bod ∑xy = 4760, ∑x2 = 2275]

(a) Gan dybio perthynas linol y = α + βx, cyfrifwch a, b, sef yr amcangyfrifon sgwariau lleiaf
ar gyfer α, β. Rhowch eich atebion yn gywir i bedwar lle degol. [7]

(b) Mae’r boeler yn cael ei brofi er mwyn darganfod ai 1·2 yw gwerth β ai peidio. Gan dybio
bod gwerthoedd x yn union gywir ond bod i werthoedd y gyfeiliornadau annibynnol sydd
wedi’u dosrannu’n normal â chymedr sero a gwyriad safonol 0·25,

(i) nodwch ragdybiaethau priodol,

(ii) cyfrifwch werth-p eich gwerth ar gyfer b a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod. [9]
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