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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.

Cofiwch fod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.
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1. Mae 8 pêl mewn bag, 5 ohonynt yn las a 3 ohonynt yn goch. Mae hapsampl o 5 pêl yn cael ei
gymryd o’r bag. Boed i X ddynodi nifer y peli glas yn y sampl.

(a) Pan gaiff y samplu ei wneud heb ddychweliad,

(i) darganfyddwch ddosraniad samplu X,

(ii) cyfrifwch E(X). [7]

(b) Tybiwch yn awr fod y samplu yn cael ei wneud gyda dychweliad.

(i) Enwch ddosraniad X yn yr achos hwn.

(ii) Dangoswch fod gwerth E(X) yr un fath ag yn (a). [3]

2. Pan fydd Siân yn chwarae gêm gyfrifiadurol arbennig, y tebygolrwydd y bydd yn ennill yw p.
Er mwyn amcangyfrif p, mae’n chwarae’r gêm 120 gwaith. Mae’n ennill 78 o’r gemau hyn.

(a) Cyfrifwch

(i) amcangyfrif diduedd ar gyfer p,

(ii) amcangyfrif ar gyfer cyfeiliornad safonol yr amcangyfrif hwn,

(iii) bras gyfwng hyder 95% ar gyfer p. [6]

(b) Mae gwybodaeth sy’n cael ei chynnwys gyda’r gêm yn nodi y dylai gwerth p fod rhwng 0·3
a 0·5 ar gyfer pobl o ddeallusrwydd (intelligence) cyfartalog. Beth mae eich cyfwng yn ei
ddweud wrthych am Siân? [1]

3. Mae llaethdy yn gwerthu menyn mewn pecynnau mawr. Mae’r perchennog yn honni mai pwysau
cymedrig y pecynnau hyn yw 1·5 kg. Fel rhan o’r broses o reoli ansawdd, caiff 80 pecyn eu
hapddewis a phwysau, x kg, pob pecyn ei fesur. Mae’r canlyniadau wedi’u crynhoi isod.

∑x = 121·2,    ∑x 2 = 184·42

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

(b) Cyfrifwch werth-p y canlyniadau hyn a nodwch i ba gasgliad yr ydych yn dod. [8]

(c) Nodwch ddau frasamcan gwahanol y bu’n rhaid i chi eu gwneud yn ystod eich
dadansoddiad. [2]

4. Mae peiriant yn cynhyrchu pêl-ferynnau (ball bearings) â diamedrau sydd wedi’u dosrannu’n
normal, cymedr μ mm a gwyriad safonol σ mm. Roedd gan hapsampl o 10 o’r pêl-ferynnau hyn y
diamedrau canlynol (mewn mm).

6·12      6·05      6·09      6·16      6·14      6·04      6·08      6·09      6·15      6·18

(a) Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer μ a σ 2. [4]

(b) Cyfrifwch gyfwng hyder 95% ar gyfer μ. [5]



3

(985-51)

5. Mae Cymdeithas Ddefnyddwyr am gymharu traul (consumption) petrol dau gar tebyg, sef Model
A a Model B. Er mwyn gwneud hyn, mae’n trefnu arbrawf lle mae 60 car o’r naill fodel a’r llall yn
derbyn 5 litr o betrol yr un ac yna’n cael eu gyrru o amgylch trac lefel ar gyflymder cyson nes bod
y tanc petrol yn wag. Mae’r pellterau, x milltir, y mae pob car o Fodel A yn teithio a’r pellterau,
y milltir, y mae pob car o Fodel B yn teithio yn cael eu cofnodi. Mae crynodeb o’r canlyniadau
isod.

∑x = 3930,    ∑x 2 = 258000,    ∑y = 4020,    ∑y 2 = 269900.

(a) Cyfrifwch fras gyfwng hyder 90% ar gyfer y gwahaniaeth rhwng y pellterau cymedrig y
mae’r ddau fodel o gar yn teithio ar 5 litr o betrol. [10]

(b) A yw eich canlyniad yn dangos bod un o’r modelau o gar yn well na’r llall o ystyried traul
petrol? [1]

6. Mae gan yr hapnewidynnau annibynnol X ac Y gymedr cyffredin μ ac amrywiannau     a
, yn ôl eu trefn. Er mwyn amcangyfrif μ, caiff hapsamplau o m gwerth o X ac n gwerth o Y eu

cymryd. Mae X a Y, yn ôl eu trefn, yn dynodi cymedrau’r samplau hyn.

(a) Dangoswch fod

U = λ X + (1 – λ)Y

yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer μ ar gyfer pob gwerth o’r cysonyn λ. [2]

(b) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer amrywiant U. [3]

(c) (i) Darganfyddwch werth λ sy’n rhoi’r amcangyfrifyn gorau ar gyfer μ.

(ii) Dangoswch mai cyfeiliornad safonol yr amcangyfrifyn gorau yw

[9]
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[Gallwch dybio bod ∑x= 105,   ∑y= 262·6,   ∑x2 = 2275,   ∑xy= 5590·5]

Mae gwerthoedd x yn union gywir ond mae i werthoedd y gyfeiliornadau mesur annibynnol sydd
wedi’u dosrannu’n normal, cymedr sero a gwyriad safonol 0·5.

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

(b) Mae lle i gredu mai gwerth β yw 2·34. Felly, caiff y rhagdybiaethau canlynol eu diffinio:

H
0
: β = 2·34 yn erbyn H

1
: β ! 2·34

Cyfrifwch werth-p eich canlyniad a dehonglwch ef. [6]

(c) Mae Alun yn derbyn yr un data ac mae’n enrhifo’r amcangyfrif sgwariau lleiaf ar gyfer β
i fod yn 0·52. Eglurwch yn fyr pam mae’r ateb hwn yn amlwg yn anghywir. [1]
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7. Mae’n hysbys bod y berthynas rhwng y newidynnau x ac y wedi’i rhoi gan hafaliad o’r ffurf
y = α + βx. Er mwyn amcangyfrif gwerthoedd α a β, cafodd gwerthoedd y eu mesur ar gyfer chwe
gwahanol werth o x, gan roi’r canlyniadau canlynol.


