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Uned S3 

Ystadegaeth 3 
 

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sy'n ymhlyg yn 

Unedau C1, C2, C3, C4, S1 a S2. 

 

Disgwylir hefyd i ymgeiswyr ddefnyddio technegau modelu mathemategol priodol a bod yn 

ymwybodol o dybiaethau modelu sylfaenol. 

 
 

Testunau Nodiadau 

 

1. Samplau a phoblogaethau.  

 Trafodaeth gyffredinol am ystadegau a’u 

dosraniadau samplu. 

 

 

 Ystadegyn fel amcangyfrifyn ar gyfer paramedr 

poblogaeth. 

 Amcangyfrifynnau diduedd. 

 Yr amrywiant fel maen prawf wrth ddewis rhwng 

amcangyfrifynnau diduedd. 

 

 Amcangyfrifynnau diduedd ar gyfer 

tebygolrwydd ac ar gyfer cymedr poblogaeth, a’u 

cyfeiliornadau safonol. 

 

 Amcangyfrifyn diduedd ar gyfer amrywiant 

poblogaeth. 

 

 

I gynnwys dosraniadau samplu ystadegau a 

gafwyd trwy ddewis hapsamplau, gyda 

dychweliad neu heb eu dychwelyd, o 

boblogaeth fechan.  

 

Defnyddio’r term ‘amcangyfrif’ ar gyfer yr 

hyn a geir wrth gyfrifo gwerth 

‘amcangyfrifyn’ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Defnyddio n – 1 fel rhannydd. 

2. Profion rhagdybiaeth pellach. 

 Profi ar gyfer 

      (a)    cymedr penodol unrhyw ddosraniad lle 

mae’r 

              amrywiant wedi’i amcangyfrif o sampl 

              mawr, 

      (b)   gwahaniaeth penodol rhwng cymedrau dwy 

             boblogaeth lle mae’r amrywiannau wedi’u 

             hamcangyfrif o samplau mawr, 

      (c)   cymedr penodol dosraniad normal lle mae’r 

             amrywiant yn anhysbys. 

 

 

 

Defnyddio Theorem y Derfan Ganolog. 

 

 

Defnyddio Theorem y Derfan Ganolog. 

Gall y gwahaniaeth penodol fod yn wahanol i 

sero. 

Amcangyfrif yr amrywiant o’r data a 

defnyddio dosraniad-t Student. 

Rhoddir y lefel arwyddocâd ac ni fydd rhaid 

cyfrifo gwerthoedd-p mewn cwestiynau sy’n 

ymwneud â dosraniad-t Student. 
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Testunau Nodiadau 

 

3. Terfannau hyder ar gyfer cymedr dosraniad 

 normal lle mae’r amrywiant yn anhysbys. 

 

 Bras derfannau hyder, o gael samplau mawr, ar 

gyfer 

 (a) tebygolrwydd neu gyfran, 

 (b) cymedr unrhyw ddosraniad lle mae’r 

amrywiant yn anhysbys, 

 (c) y gwahaniaeth rhwng cymedrau dwy 

boblogaeth lle mae’r amrywiannau’n 

anhysbys. 

  

 

Amcangyfrif yr amrywiant o’r data a 

defnyddio dosraniad-t Student. 

 

 

 

Defnyddio brasamcan normal. 

Defnyddio Theorem y Derfan Ganolog. 

 

Defnyddio Theorem y Derfan Ganolog. 

4. Egwyddor sgwariau lleiaf, gyda chyfeiriad 

 arbennig at ei defnydd ar gyfer amcangyfrif 

 perthynas linol y =  + x o gael set o 

arsylwadau 

 (x, y), lle mae’r arsylwadau-x yn union gywir a 

lle 

 mae i’r arsylwadau-y hapgyfeiliornadau 

 annibynnol sydd wedi’u dosrannu’n normal gyda 

 chymedr sero ac amrywiant penodol. 

 

 Terfannau hyder a phrofion rhagdybiaeth ar gyfer 

,  a gwir werth y ar gyfer gwerth penodol o x. 

 

 

Disgwylir i’r ymgeiswyr fod yn gyfarwydd 

â’r dosraniadau samplu a roddir yn y Llyfryn 

Fformiwlâu ond ni asesir eu olrheiniadau.  

 

 

 

 

 

I gynnwys terfannau hyder a phrofion 

rhagdybiaeth yn ymwneud â’r cynnydd yng 

ngwir werth y ar gyfer cynnydd penodol yn x. 

 

 

 


