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gyfrwng heb ganiatâd penodol gan yr awduron a rhoi gwybod ymlaen llaw i’r golygydd.
https://goo.gl/CTbtWg

https://goo.gl/WMXNbj
https://goo.gl/CTbtWg


Adran 1 
Dod yn gyfarwydd â’r data - Nodiadau Athrawon

2TAG UG a SAFON UWCH MATHEMATEG | Adran 1 

Testunau o TAG UG a Safon Uwch Mathemateg sy’n cael eu trafod yn Adrannau 1:

• Dehongli diagramau ar gyfer data un newidyn.

• Dehongli mesurau canolduedd ac amrywiad, gan ymestyn at wyriad safonol. 

• Adnabod a dehongli allanolion posibl mewn setiau data a diagramau ystadegol.

• Dewis neu feirniadu technegau cyflwyno data yng nghyd-destun problem ystadegol.

• Gallu glanhau data, (gan gynnwys ymdrin â data coll, gwallau ac allanolion).

Cyn cynnal ymchwiliad mae’n bwysig dod yn gyfarwydd â’r data a sut maen nhw wedi cael eu 
casglu.

Casglu data

Isod mae dyfyniad o’r papur:

‘Mae mesuriadau cwmpas a mesuriadau diamedr ysgerbydol, yn ogystal ag oedran, pwysau, 
taldra a rhyw, yn cael eu rhoi ar gyfer 507 o unigolion corfforol actif, 247 o ddynion a 260 o 
ferched.

Fe wnaeth y ddau awdur cyntaf a thechnegwyr wedi’u hyfforddi gan yr awduron gymryd 
mesuriadau’r 247 o ddynion a 260 o ferched yn y set data sy’n gysylltiedig â’r erthygl hon. Yn 
bennaf, unigolion yn eu hugeiniau a’u tridegau cynnar oedd y rhain, gyda dyrnaid o ddynion a 
merched hŷn, gyda phawb yn gorfforol actif (nifer o oriau o ymarfer yr wythnos). Cymerwyd y 
mesuriadau cychwynnol ym Mhrifysgol San José State ac yn Naval Postgraduate School yr 
U.D. ym Monterey, California, yn bennaf gan y ddau awdur cyntaf. Perfformiwyd mesuriadau 
ychwanegol gan dechnegwyr mewn dwsinau o glybiau iechyd a ffitrwydd yn California. 
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau cysondeb yn y lleoliadau gwahanol hyn drwy gael un o’r 
awduron (G.H.) yn monitro technegau mesur y technegwyr. 

Rydym yn rhybuddio’r darllenydd nad yw’r set data yn cynnwys hapsampl o boblogaeth wedi’i 
diffinio’n dda. Er ein bod yn teimlo y gellir defnyddio’r set data i esbonio nifer o dechnegau 
casgliadol mewn ystadegau, mae casgliad o’r fath yn dechnegol annilys yma gan nad yw’r 
sampl yn cynrychioli sampl o boblogaeth wedi’i diffinio’n dda.’

Cyfeiriwch at y dyfyniad o’r papur i drafod y cwestiynau isod.
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a). Pam ei bod hi’n bwysig hyfforddi’r ymchwilwyr i gymryd y mesuriadau?
 I sicrhau cysondeb yn yr holl fesuriadau.

b). Pam nad yw’r sampl o oedolion yn y set data hon yn hapsampl?
 Mae’n ymddangos na chafodd y prifysgolion a’r clybiau iechyd lle dewiswyd y samplau eu dewis        
 ar hap ac ni roddir unrhyw wybodaeth am sut y dewiswyd yr aelodau.

c). Pa fath o ddull samplu a ddefnyddiwyd?
	 Mae’n	debyg	mai	samplu	cyfle	a	ddefnyddiwyd,	h.y.	dewiswyd	aelodau’r	sampl	fel	yr	oedden	nhw		
 ar gael (neu wirfoddoli). Ni chawsant eu dewis ar hap.

ch). Beth mae’r awdur yn ei olygu gan boblogaeth ‘wedi’i diffinio’n glir’?
	 Nid	yw’r	boblogaeth	darged	wedi’i	nodi.	Ydy’r	boblogaeth	darged	i	gyd	yn	oedolion,	yn	oedolion		
	 actif,	yn	oedolion	Americanaidd	neu’r	rhai	hynny	sy’n	mynychu	neu’n	gweithio	mewn	prifysgol		
	 Americanaidd	neu’n	mynychu	clybiau	iechyd	a	ffitrwydd?	Nid	yw’r	papur	yn	gwneud	hyn	yn	glir.

d). Beth yw technegau casgliadol?
 Defnyddir ystadegau casgliadol i geisio casglu (rhagfynegi) o’r data sampl i wneud dyfarniadau  
 am y boblogaeth.

Mae’r data yn y daenlen Excel ‘Mesuriadau 
Oedolion.xlsx’.

Mae’r daflen waith o’r enw Data yn cynnwys 
15 newidyn yn y colofnau gyda phenawdau 
colofn a data ar gyfer 507 o ymatebwyr yn y 
rhesi.

Mae’r daflen waith o’r enw Gwybodaeth yn 
cynnwys diffiniadau ar gyfer y newidynnau a 
chodio ar gyfer rhywedd.

Ar y cam hwn, mae’n syniad da disodli’r codio ar gyfer rhywedd gyda thestun
Er enghraifft, newidiwch 1 i Gwryw a 0 i Benyw.
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I ddefnyddio’r swyddogaeth Newid yn Excel

• Dewiswch y tab Home

• Dewiswch y golofn ar gyfer ‘Rhywedd’(colofn O)

• Dewiswch Find & Select

• Yna Replace

• Rhowch 1 yn Find what

• Rhowch Gwryw yn Replace with

• Replace All

• Close

• Gwnewch yr un fath ar gyfer y cod  
 Benywaidd.

• Arbedwch eich gwaith

Noder: Mae’n rhaid i chi ddewis colofn O cyn dewis Replace All neu fel arall bydd pob 0 yn cael 
ei newid i Wryw yn y daenlen gyfan.
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Proses 

Isod mae dyfyniad o’r daflen waith Data yn y llyfr gwaith ‘Mesuriadau Oedolion.xls’.

1.Oes unrhyw werthoedd ar goll?
Nid oes unrhyw werthoedd coll.

Mae nifer o ffyrdd i wirio am werthoedd sydd ar goll. 
Un ffordd yw defnyddio’r swyddogaeth COUNTBLANK yn Excel.

I ddefnyddio’r swyddogaeth COUNTBLANK

• Dewiswch P1, teipiwch =count. 

Bydd rhestr o swyddogaethau COUNT yn ymddangos.

• Cliciwch ddwywaith ar COUNTBLANK. 

Mae’r swyddogaeth hon yn cyfrif y nifer o gelloedd gwag 
mewn ystod benodol

• Dewiswch E1 i O508 a chlicio Enter

Peidiwch â dewis y colofnau cyfan A i O gan fod miloedd o 
gelloedd gwag yn y colofnau hyn

Y canlyniad yw  0.

• Arbedwch eich gwaith
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Problem gyda’r dull COUNTBLANK hwn yw y gallai gwerthoedd coll gael eu labelu â N/A, * neu 
fod â rhyw fath o godio arall. 

Ffordd arall yw sortio’r data yn ôl y newidyn rydych chi â diddordeb ynddo, naill ai yn ôl trefn yr    
wyddor neu yn rhifiadol gan ddibynnu ar y math o newidyn, a gwirio’r golofn am werthoedd coll 
wedi’u codio.

Os oes data ar goll, peidiwch â dileu’r rhes gyfan o ddata. Dylech naill ai dderbyn fod y gwerth ar 
goll neu, os yn bosibl, ceisio dod o hyd i’r gwerth coll.

I drefnu yn Excel

• Dewiswch y tab Data

• Dewiswch golofnau A i O

• Dewiswch Sort

• Ticiwch My data has headers

• Dewiswch Rhywedd yn y blwch     
 Sort by

• OK.

• Arolygwch y data am werthoedd coll  
 wedi’u codio.

2. Gwnewch sylw ar siâp y dosraniad ar gyfer y newidyn ‘Oedran’.

Un ffordd o ymchwilio i siâp dosraniad yw plotio histogram.
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I blotio histogram yn Excel

• Yn gyntaf dylech sicrhau fod y Data Analysis Toolpak yn  
 Excel

• Pwyswch Alt T I ar yr un pryd (h.y. Alt a T fawr ac I fawr)

• Bydd dewislen Add-Ins yn ymddangos

• Ticiwch Analysis ToolPak yna OK.

• Bydd Data Analysis yn ymddangos yn y tab Data.

• Yn Excel, mae biniau’n cael eu diffinio fel y ffiniau uchaf  
 a’r ffiniau isaf ym mhob dosbarth.

• Dewch o hyd i werthoedd uchaf a   
 gwerthoedd isaf y data er mwyn    
 penderfynu ar werthoedd y biniau.

• Dewiswch P2 a theipio Min.

• Dewiswch Q2 a theipio  =MIN (a naill ai   
 dewis colofn L neu deipio L:L) yna Enter.

• Dewiswch P3 a theipio Max.

• Dewiswch Q3 a theipio  =MAX (a naill ai  
 dewis colofn L neu deipio L:L) yna Enter.

• Gan mai’r gwerth isaf yw 18 a’r gwerth   
 mwyaf yw 67 dylech ddefnyddio biniau  15,  

  20, 25, ..., 70.

• Dewiswch R1 a theipio Bins.

• Dewiswch R2 a mewnbynnu 15. Dewiswch  
  R3 a mewnbynnu 20.

• Copïwch y patrwm 15, 20, 25, …, 70.

• Dewiswch R2:R3, symudwch y llygoden i  
         gornel dde isaf R3 nes y byddwch chi’n   
         gweld croes fach yna cliciwch a llusgwch.  
         Stopiwch ar 70 (R13).
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Plotio’r histogram

• Dewiswch y tab Data yna Data Analysis yna  
 Histogram yna OK

• Dewiswch Input Range (drwy glicio i mewn yn y  
 blwch) yna dewis y data - colofn L neu L1:L508

• Dewiswch Bin Range yna R1:R13

• Ticiwch Labels er mwyn i L1 a R1 gael eu   
 cydnabod fel penawdau

• Dewiswch Output Range yna dewis S2

• Ticiwch Chart Output yna OK

• Nid yw’r graff allbwn yn histogram oherwydd bod  
 bylchau ynddo ac nid yw wedi’i labelu’n gywir.

• Ewch ati i gael gwared ar yr allwedd.

• Cliciwch ar Frequency yna Delete

• Caewch y bylchau rhwng y colofnau.

• Cliciwch y botwm dde ar y bar.

• Dewiswch Format Data Series yna Series Options.

• Newidiwch y  Gap width i 0%.

• Ychwanegwch forder i’r colofnau.

• Dewiswch Border Color yna Solid line, agorwch Color a dewis black a Close.

• Ychwanegwch deitl a labelu’r echelinau.

• Cliciwch ar horizontal axis ac yna teipio Oedran (blynyddoedd) yna Enter.

• Mae’r echelin fertigol yn iawn.

• Cliciwch ar title ac yna teipio Dosraniad oedran ar gyfer sampl o 507 o oedolion, yna Enter. 
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Pan fydd Excel yn prosesu 
swyddogaeth yr histogram bydd 
yn cyfrif faint o oedolion sy’n fwy 
na 0 ac yn llai neu’n gyfartal â 15 
ac yn rhoi’r cyfrif yn S2. Mae hyn 
yn 0. 

Yr amlder yn T3 yw’r nifer o 
oedolion sy’n fwy na 15 ac yn llai 
neu’n gyfartal â 20. Yr amlder yn  
T4 yw’r nifer o oedolion sy’n fwy 
nag 20 ac yn llai neu’n gyfartal â 
25, ac yn y blaen.

Mae angen dangos hyn ar raddfa’r echelin-x. Mae rhif mewn cromfachau’n dangos fod hwn yn 
derfyn ac nad yw’r gwerth union wedi’i gynnwys yn y golofn.

Cywirwch y raddfa ar yr echelin llorwedd:

• Dewiswch S2 a theipio < 15 yna Enter

• Dewiswch S3 a theipio (15)–20 yna Enter ac yn y blaen

• Dewiswch S15:T15 a Delete.
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Gwnewch sylw ar siâp y dosraniad ar gyfer y newidyn ‘Oedran’.
Mae dosraniad y newidyn ‘Oedran’ yn sgiw positif h.y. mae ychydig o werthoedd mawr iawn.

3. Beth yw bwlch oedran cyfartalog y sampl? 

Yn seiliedig ar ddosraniad y newidyn ‘Oedran’, pa fesuriad lleoliad fyddai mwyaf priodol i’w 
ddefnyddio?
Gan fod dosraniad y newidyn ‘Oedran’ yn sgiw positif bydd y cymedr yn fwy na’r canolrif. Mae hyn 
oherwydd	bod	yr	holl	werthoedd	yn	cael	eu	cynnwys	wrth	gyfrif	cymedr.	Felly,	y	mesuriad	lleoliad	gorau	
i’w ddefnyddio yw’r canolrif gan mai dyma’r gwerth canol ac nad yw’n cael ei effeithio gan werthoedd 
mawr iawn neu werthoedd bach iawn.

I ymchwilio i hyn, defnyddiwch y swyddogaethau yn Excel i gwblhau’r tabl isod:

Oed (blynyddoedd)

Cymedr

Gwyriad safonol

Lleiafswm 

Chwartel isaf, Q1

Canolrif, Q2

Chwartel uchaf,Q3

Uchafswm

Amrediad rhyngchwartel, IQR

Copïwch y tabl uchod yn P5 i Q13.
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I gyfrifo crynodeb o ystadegau yn Excel

I roi swyddogaeth yn Excel mae’n rhaid i chi ddechrau gyda  =.

Wrth i chi roi’r swyddogaeth i mewn bydd neges yn ymddangos yn dweud wrthych chi beth 
fydd y swyddogaeth yn ei wneud. Wrth i chi fewnbynnu cromfach agored bydd neges yn 
ymddangos i roi gwybod i chi ym mha fformat i fewnbynnu’r wybodaeth.

Cyfrifo cymedr:
• Dewiswch Q6.
• Teipiwch =AVERAGE(L:L) yna Enter.

Mae’r swyddogaeth AVERAGE yn cyfrifo’r cymedr ar gyfer arae o ddata.

Cyfrifo chwartelau

Mae’r swyddogaeth QUARTILE yn cyfrifo’r tri chwartel ar gyfer arae o 
ddata.
Mae’r swyddogaeth yn gofyn am ‘arae’ a ‘chwart’.

Yr  ‘arae’ yw’r golofn gyda’r data.
Y ‘chwart’ sy’n rhoi gwybod i Excel pa chwartel i’w gyfrifo.

• Nodwch  1  ar gyfer y chwartel isaf   (Q1)
    2  ar gyfer y canolrif  (Q2) 
    3  ar gyfer y chwartel uchaf  (Q3).

Rhoddir yr amrediad rhyngchwartel (IQR) drwy: Q3 –  Q1

Parhewch drwy fewnbynnu’r swyddogaethau fel sydd i’w gweld yn y tabl isod.

Ystadegau Gweithrediad Excel
Cymedr =AVERAGE(L:L)

Gwyriad safonol poblogaeth =STDEVP(L:L)

Lleiafswm =MIN(L:L)

Chwartel isaf, Q1 =QUARTILE(L:L,1)

Canolrif, Q2 =QUARTILE(L:L,2)

Chwartel uchaf, Q3 =QUARTILE(L:L,3)

Uchafswm =MAX(L:L)

Amrediad rhyngchwartel, IQR =Q11-Q9
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• Dylech leihau’r nifer o werthoedd lle degol ar gyfer yr holl ystadegau yn y tabl i 2. 

• Dewiswch yr ystadegau yn y tabl a chlicio ar yr eicon             y nifer penodol o weithiau.

• Arbedwch eich gwaith

Oed (blynyddoedd)

Cymedr 30.18

Gwyriad safonol 9.60

Lleiafswm 18.00

Chwartel isaf, Q1 23.00

Canolrif, Q2 27.00

Chwartel uchaf, Q3 36.00

Uchafswm 67.00

Amrediad rhyngchwartel, IQR 13.00

Adroddiad
Oedran canolrifol yr oedolion yn y sampl hon yw 27 mlwydd oed.

4. Esboniwch pam ei bod yn well defnyddio’r IQR na’r gwyriad safonol fel modd o fesur y lledaeniad.
Gan	fod	cyfrifiad	y	gwyriad	safonol	yn	cynnwys	yr	holl	werthoedd	mae	hyn	yn	cael	ei	daflunio	gan	
ychydig o werthoedd uchel. Yr IQR yw’r 50% o’r data yn y canol ac nid yw’n cael ei effeithio gan ychydig o 
werthoedd uchel iawn neu isel iawn.

5. Ydy holl grwpiau oedran yr Unol Daleithiau yn cael eu cynrychioli’n dda yn y sampl hon?

Mae pyramid poblogaeth yn dangos strwythur oedran a rhywedd poblogaeth gwlad. Mae’r 
boblogaeth wedi’i gwasgaru ar hyd yr echelin llorwedd, gyda dynion yn cael eu dangos ar yr ochr 
chwith a merched ar yr ochr dde. Mae’r poblogaethau gwrywaidd a benywaidd yn cael eu torri’n 
grwpiau oedran sydd wedi’u cynrychioli fel bariau llorweddol ar hyd yr echelin fertigol, gyda’r 
grwpiau ieuengaf ar y gwaelod a’r hynaf ar y brig.
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Mae’r pyramid poblogaeth ar gyfer yr Unol Daleithiau yn 2016 yn dangos fod y boblogaeth yn dechrau 
syrthio ychydig rhwng 60 a 70 mlwydd oed ond nid i’r un graddau â’r sampl hon o oedolion. Felly nid 
yw’r holl grwpiau oedran wedi’u cynrychioli’n dda yn y sampl hon.

     
Ffynhonnell: index mundi  https://goo.gl/1L2tqG

6. A oes unrhyw wallau neu allanolion?

Mae plotio plot blwch yn Excel yn anodd ac nid yw allanolion yn cael eu dangos.
Use the formula to calculate the limits for outliers.

Terfyn allanolyn Oedran (blynyddoedd)

Terfyn isaf  = Q1 – 1.5 × IQR 23 – 1.5 × 13 = 3.5

Terfyn uchaf  = Q3 + 1.5 × IQR 36 + 1.5 × 13 = 55.5

 
Gan	mai’r	gwerth	isaf	yw	18	nid	oes	unrhyw	allanolion	isaf.	Fodd	bynnag,	mae’r	gwerth	mwyaf	dros	
55.5 felly mae o leiaf un allanolyn uwch.

Er mwyn archwilio’r oedolion gydag oedrannau dros y terfyn uchaf ar gyfer allanolion:
Trefnwch y data yn ôl ‘Oedran’ ac ymchwilio’r data ar gyfer oedolion dros y terfyn allanolyn uwch. 
(55.5)

https://goo.gl/1L2tqG
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A oes unrhyw allanolion?
Wrth	edrych	ar	y	mesuriadau	ar	gyfer	y	newidynnau	eraill	ar	gyfer	y	rhai	dros	55,	mae’r	rhain	i	weld	yn	
debyg	i	oedolion	eraill.	Hefyd,	mae	cymysgedd	o	wrywod	a	benywod.	Felly,	nid	yw’r	rhain	yn	wallau	a	
byddant yn cael eu cadw yn y set data

(Noder:	mae	allanolion	ar	gyfer	y	rhan	fwyaf	o	newidynnau	parhaus	yn	y	data	hyn.	Fodd	bynnag,	nid	yw	
unrhyw rai o’r allanolion hyn dros 55.)

7. Beth sy’n cael ei ystyried fel yr oedran lleiaf ar gyfer oedolyn yn yr ymchwil hwn?
18 mlwydd oed.

8. Beth yw’r boblogaeth darged?
Nid	yw’r	boblogaeth	darged	wedi’i	diffinio’n	dda	yn	y	papur.	Fodd	bynnag,	mae’r	sampl	wedi’i	dethol	
o	boblogaeth	o	oedolion	Americanaidd	sydd	yn	gorfforol	actif.	Dyma	fydd	yn	cael	ei	ystyried	fel	y	
boblogaeth darged.


