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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. Mewn bag, mae chwe darn arian £2 a phedwar darn arian £1. Dewisir hapsampl o dri darn arian
o’r bag, heb eu dychwelyd.

(a) Darganfyddwch ddosraniad samplu cyfanswm gwerth y tri darn arian hyn. [7]

(b) Gwireddwch fod gwerth disgwyliedig y cyfanswm hwn deirgwaith gwerth cymedrig y deg
darn arian yn y bag. [3]

2. Mae Dafydd yn ymgeisydd yn yr etholiadau lleol ac mae am amcangyfrif y gyfran, p, o’r etholwyr
sy’n ei gefnogi. Mae’n penderfynu holi hapsampl o 1200 o etholwyr ac mae’n darganfod bod 630
o’r etholwyr hyn yn ei gefnogi.

(a) Cyfrifwch
(i) amcangyfrif diduedd ar gyfer p,

(ii) amcangyfrif ar gyfer cyfeiliornad safonol yr amcangyfrif hwn. [3]

(b) Cyfrifwch fras gyfwng hyder 95% ar gyfer p. [3]

(c) Roedd Dafydd wedi honni o flaen llaw bod 60% o’r etholwyr yn ei gefnogi. Nodwch, gan
roi rheswm, a yw eich cyfwng hyder yn ategu (support) yr honiad hwn ai peidio. [2]

3. Mae ffermwr yn honni mai pwysau cymedrig yr afalau sy’n tyfu yn ei berllan yw 300 gram. Mae
ei wraig yn honni bod y pwysau cymedrig yn llai na hyn. Er mwyn ymchwilio i’r ddau honiad hyn,
maent yn cytuno i bwyso hapsampl o 12 o afalau. Mae’r canlyniadau, mewn gramau, fel a ganlyn.

286       294       305       277       289       312       301       284       281       315       289       295

Gellir tybio bod y pwysau hyn yn ffurfio hapsampl o ddosraniad normal.

(a) Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer cymedr ac amrywiant pwysau’r afalau sy’n tyfu
yn y berllan. [4]

(b) Gan nodi eich rhagdybiaethau’n glir, profwch yr honiadau gan ddefnyddio lefel arwyddocâd
(i) 5%,

(ii) 10%. [9]

4. Mae Anwen yn mynd i’r ysgol ar ei beic. Mae’n cofnodi’r amser, x munud, y mae’n cymryd iddi
wneud hyn ar bob un o 75 diwrnod ac mae’n darganfod bod

∑x = 1815,  ∑x 2 = 44213.

(a) Cyfrifwch fras gyfwng hyder 90% ar gyfer yr amser cymedrig y mae’n cymryd i Anwen
fynd i’r ysgol ar ei beic. [8]

(b) Nodwch, gan roi rheswm, a oedd rhaid i chi dybio bod yr amseroedd wedi’u dosrannu’n
normal ai peidio er mwyn i’ch dull fod yn ddilys. [1]
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5. Mae s˘olegydd am ddarganfod a yw pwysau cymedrig dau frîd tebyg o g˘n yn hafal ai peidio.
Mae’n cael gafael ar hapsamplau o 60 o g˘n o’r naill frîd a’r llall ac mae’n darganfod pwysau,
x kg, pob ci o frîd A, a phwysau, y kg, pob ci o frîd B. Rhoddir crynodeb o’i ganlyniadau isod.

∑x = 1506,  ∑x 2 = 38124,  ∑y = 1530,  ∑y 2 = 39327.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

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

6. Mae gan yr hapnewidyn di-dor X y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd f a roddir gan

f (x) = 1 +λx, ar gyfer 

f (x) = 0, fel arall,

lle mae λ yn baramedr anhysbys sydd â’i werth rhwng –2 a 2.

(a) Dangoswch fod 

[2]
(b) Er mwyn amcangyfrif gwerth λ, gwneir n arsylw annibynnol ar X. Boed i Y ddynodi nifer yr

arsylwadau hyn sy’n bositif.

(i) Dangoswch fod

yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer λ.

(ii) Darganfyddwch fynegiad, yn nhermau n a λ, ar gyfer cyfeiliornad safonol U. [9]

7. Rhoddir y berthynas rhwng hyd, y cm, gwifren a’i thymheredd, x°C, gan yr hafaliad y = α + βx.
Gellir rheoli gwerthoedd x fel eu bod yn union gywir ond mae i werthoedd mesuredig y
gyfeiliornadau annibynnol sydd wedi’u dosrannu’n normal, cymedr sero a gwyriad safonol
0·15 cm. Cafwyd y canlyniadau canlynol ar gyfer gwifren arbennig.
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[Gellir tybio bod ∑x= 270, ∑y= 517, ∑x2 = 13900, ∑xy= 23538]

(a) Cyfrifwch yr amcangyfrifon sgwariau lleiaf ar gyfer α a β. [6]

(b) Cyfrifwch gyfwng hyder 99% ar gyfer gwir werth hyd y wifren pan fydd ei thymeredd yn
60°C. [6]
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