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Uned S2 

Ystadegaeth 
 

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

Unedau C1, C2, C3, C4 a S1. 

 

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

ymwybodol o dybiaethau modelu sylfaenol. 

 

 

Testunau Nodiadau 

 

1. Y dosraniad unffurf (petryalog). Gan gynnwys cymedr ac amrywiant. 

 

 

2. Disgrifio a defnyddio’r dosraniad normal. 

 

 

 

 Y dosraniad normal fel brasamcan ar gyfer 

y 

      dosraniad binomial a’r dosraniad Poisson. 

 

 

Defnyddio tablau’r ffwythiant dosraniad cronnus 

normal safonol a’i ffwythiant gwrthdro. Ni fydd 

angen rhyngosodiad llinol mewn tablau. 

 
I gynnwys defnyddio cywiriad didoriant. 

 

3. Defnyddio’r canlyniad 

 E[aX + bY] = aE(X) + bE(Y). 

 Ar gyfer X ac Y annibynnol, defnyddio’r 

canlyniadau canlynol: 

 E(XY) = E(X)E(Y), 

 Var(aX + bY) = a
2

 Var (X) + b
2

 Var (Y). 

 Cyffredinoli i n hapnewidyn. 

 Cymhwyso’r canlyniad a ddywed mai 

dosraniad Poisson sydd gan swm 

newidynnau Poisson annibynnol. 

 Cymhwyso’r canlyniad a ddywed mai 

dosraniad normal sydd gan gyfuniad llinol o 

hapnewidynnau annibynnol sydd wedi’u 

dosrannu’n normal. 

 

 

Ni asesir olrheiniadau'r canlyniadau hyn. 

4. Diffiniad hapsampl o arsylwadau ar 

hapnewidyn. 

 Dosraniad cymedr hapsampl o ddosraniad 

normal lle mae’r cymedr a’r amrywiant yn 

hysbys. 

 Defnyddio’r canlyniad a ddywed bod gan 

gymedr sampl mawr o unrhyw ddosraniad 

lle mae’r cymedr a’r amrywiant yn hysbys 

ddosraniad samplu sy’n fras normal 

(Theorem y Derfan Ganolog). 

 

 

 

 

Rhoddir y cymedr a’r amrywiant. 

 

 

Rhoddir y cymedr a’r amrywiant. 
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5. Profi rhagdybiaethau; rhagdybiaeth nwl a 

rhagdybiaeth arall. 

 Ystadegyn prawf; lefel arwyddocâd a 

rhanbarth critigol. 

 Gwerth-p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profi ar gyfer 

     (a)   cyfran poblogaeth neu baramedr 

            tebygolrwydd binomial. 

 

     (b)   cymedr dosraniad Poisson. 

 

     (c)   cymedr dosraniad normal sydd ag 

            amrywiant hysbys. 

     

    (ch)  gwahanieth penodol rhwng cymedrau  

            dau ddosraniad normal lle mae’r 

            amrywiannau’n hysbys. 

 

 

Pennu gwerth i baramedr. 

Unochrog a dwyochrog. 

 

 

Y gwerth-p yw’r tebygolrwydd y bydd y 

canlyniad a geir, neu ganlyniad mwy eithafol, yn 

digwydd o dderbyn y rhagdybiaeth nwl Ho. Er 

mwyn bod yn unffurf, dylid cadw at y canllawiau 

canlynol wrth ddehongli gwerth-p: 

;010  !p  mae tystiolaeth gref iawn dros 

wrthod Ho. 

;050010  "" p  mae tystiolaeth gref dros 

wrthod Ho. 

;050  #p  nid oes digon o dystiolaeth dros 

wrthod Ho. 

 

 

Defnyddio dosraniad binomial neu frasamcan 

normal, fel bo’n briodol. 

 

Defnyddio dosraniad Poisson neu frasamcan 

normal, fel bo’n briodol. 

 

 

 

Gall y gwahaniaeth penodol fod yn wahanol i 

sero. 

6. Terfannau hyder ar gyfer  

 

 (a) cymedr dosraniad normal lle mae’r 

amrywiant yn hysbys, 

 (b)   y gwahaniaeth rhwng cymedrau dau 

             ddosraniad normal, lle mae’r ddau 

             amrywiant yn hysbys. 

 

 

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r 

term ‘cyfwng hyder’ a gwybod sut i’w 

ddehongli. 

 

 


