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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. Mae Siôn yn chwaraewr dartiau ac mae’n honni mai’r tebygolrwydd p y bydd yn taro’r ‘tarw’
pan fydd yn taflu dart yw 0·75. Er mwyn profi ei honiad, mae’n taflu 100 dart ac mae’n taro’r
‘tarw’ 67 gwaith.

(a) Cyfrifwch amcangyfrif diduedd ar gyfer p. [1]

(b) Cyfrifwch fras werth ar gyfer cyfeiliornad safonol eich amcangyfrif. [2]

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

(ch) I ba gasgliad yr ydych chi’n dod ynglŷn â honiad Siôn? Cyfiawnhewch eich ateb. [1]

2. Mae’r gwneuthurwyr yn honni mai oes cymedrig math arbennig o fatri yw 1500 awr. Er mwyn
profi’r honiad hwn, mae cymdeithas defnyddwyr yn diffinio’r rhagdybiaethau canlynol

H0 : µ = 1·5 ; H1 : µ ≠ 1·5

lle mae µ yn dynodi’r oes cymedrig (mewn miloedd o oriau). Yna, mae’r gymdeithas
defnyddwyr yn darganfod oesau (x mil awr) hapsampl o 100 batri ac yn cyfrifo’r ystadegau
cryno canlynol.

Cyfrifwch werth-p y canlyniadau hyn a nodwch eich casgliad yng nghyd-destun y broblem. [8]

3. Mewn bag, mae pum pêl â’r rhifau 1, 1, 2, 3, 4 arnynt, yn ôl eu trefn. Mae hapsampl o dair o’r
peli hyn yn cael ei gymryd, heb eu dychwelyd.

(a) Darganfyddwch ddosraniad samplu cyfanswm y rhifau ar y peli sy’n cael eu dewis. [5]

(b) Darganfyddwch werth disgwyliedig y rhif mwyaf sy’n ymddangos ar y peli sy’n cael eu
dewis. [3]

4. Mae sŵolegydd yn darganfod rhywogaeth newydd o anifail ar ynys bellennig. Mae’n dal
12 anifail gwryw o’r rhywogaeth ac yn eu pwyso. Mae’n cael y canlyniadau canlynol
(mewn kg).

24·1 22·9 21·2 24·7 24·9 23·6 22·9 21·6 23·5 23·0 21·9 24·7

Gallwch dybio bod hwn yn hapsampl o ddosraniad normal â chymedr µ ac amrywiant σ 2.

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

(b) Cyfrifwch gyfwng hyder 90% ar gyfer µ. [5]

∑x = 149·1, ∑x2 = 222·9



[Gallwch dybio bod x = 90, x2 = 1420, y = 169·2, xy = 2626·2]

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

(b) 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 0·15.
Darganfyddwch gyfwng hyder 99% ar gyfer hydoddedd y cemegyn mewn dŵr ar
dymheredd o 17°C. [7]
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5. Mewn ffatri, mae dau ddull, A a B, yn cael eu defnyddio i gwblhau tasg arbennig. Mae’r
rheolwr-gyfarwyddwr yn honni bod Dull A yn cymryd llai o amser, ar gyfartaledd, na Dull B.
Felly, cafodd prawf ei ddyfeisio er mwyn ymchwilio i’r honiad hwn.

(a) Nodwch ragdybiaethau priodol. [1]

(b) Cafodd Dull A ei ddefnyddio gan bob un o 60 gweithiwr ac mae’r amser a gymerodd
bob un (x munud) yn rhoi’r canlyniadau canlynol.

Cafodd Dull B ei ddefnyddio gan bob un o wahanol set o 60 gweithiwr ac mae’r amser
a gymerodd bob un (y munud) yn rhoi’r canlyniadau canlynol.

Profwch honiad y rheolwr-gyfarwyddwr, gan ddefnyddio lefel arwyddocâd 5%. [10]

6. Mae’r berthynas rhwng y, sef hydoddedd (solubility) cemegyn arbennig mewn dŵr mewn
unedau priodol, a’r tymheredd, x °C, wedi’i rhoi gan hafaliad o’r ffurf y = α + βx. Er mwyn
amcangyfrif gwerthoedd α a β, cafodd y mesuriadau canlynol eu gwneud.

∑y = 1560, ∑y2 = 41221

∑x = 1485, ∑x2 = 37364

x

y

10

21·7

12

24·4

14

27·3

16

29·6

18

31·7

20

34·5
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7. Mae ffwythiant dwysedd tebygolrwydd yr hapnewidyn di-dor X wedi’i roi gan

f (x) = + x –1 X x X 1,

f (x) = 0 fel arall,

lle mae yn gysonyn anhysbys sydd â’i werth rhwng – a .

(a) (i) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer E (X ) a dangoswch fod

(ii) Dangoswch fod

[8]

Er mwyn amcangyfrif gwerth , cafodd hapsampl o n arsylw ar X ei gymryd.

(b) Mae cymedr yr arsylwadau yn y sampl wedi’i ddynodi gan X.
Dangoswch fod

yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer a darganfyddwch fynegiad ar gyfer amrywiant U.
[4]

(c) Boed i Y ddynodi nifer yr arsylwadau yn y sampl sy’n fwy na sero.
Dangoswch fod

yn amcangyfrifyn diduedd ar gyfer a darganfyddwch fynegiad ar gyfer amrywiant V.
[5]

(ch) Dangoswch fod

Nodwch, gan roi rheswm, pa un yw’r amcangyfrifyn gorau, U neu V. [2]
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