Cymorth i rieni ar
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Rhan 2

GRAFFIAU
Graffiau 1

Pictogram
Graff llun yw pictogram. Ceir allwedd ymhob un sy’n esbonio’r hyn y mae’r lluniau bychain
yn ei gynrychioli. Mae’r pictogram isod yn dangos lliw y ceir a yrrodd heibio’r ysgol mewn
awr.

Mae’r allwedd yn dweud fod pob llun o gar yn cynrychioli 10 car, felly bydd llun o hanner car
yn cynrychioli 5 car.
Felly, o ystyried ceir lliw coch, mae llun o 3 char llawn, felly mae yna 3 x 10 = 30 car wedi
gyrru heibio sy’n goch.
O ystyried ceir gwyn, mae 3 char llawn ac un hanner car felly mae yna 10 + 10 + 10 + 5 = 35
car wedi gyrru heibio.
I orffen y pictogram, Gwyrdd = 10;
Glas = 20;
Llwyd = 25
Melyn = 40.
Gallwn ddadansoddi o’r pictogram mai ceir melyn yw’r rhai mwyaf poblogaidd yn y sampl
yma.
Gallwn hefyd weld faint o geir sydd wedi pasio yn yr awr gyfan:
30 + 35 + 20 + 25 + 40 = 150

GRAFFIAU
Graffiau 2

Tabl Tali a Graff Bar
Caiff siart bar neu graff bar eu defnyddio’n aml i arddangos canlyniadau sydd wedi’u casglu
ar dabl tali. ( tali – “tally marks” sef rhicbrennau. )
Enghraifft

Mae Jac yn creu tabl tali i gyfri sawl person o bob lliw llygaid gwahanol sydd
yn ei ddosbarth cofrestru. Mae’n rhoi rhicbren ar bwys y lliw cywir ar ei dabl
tali i bob disgybl. Dyma sut mae ei dabl tali terfynol yn edrych.

Lluniwch graff bar o’i ganlyniadau.
Dyma’r pethau pwysig i gofio wrth lunio graff bar:-

Mae’n rhaid gadael bylchau rhwng barau!
Dylai lled y barau fod yr un peth, a dylia’r bwlch rhyngddynt fod yn gyson.
Dylai fod teitl i’r graff a dylai’r echelinau fod wedi’u labelu.
Dylai graddfa’r echelinau fod yn synhwyrol, â bwlch cyson rhwng pob rhif.

GRAFFIAU
Graffiau 3

Diagram amlder
Defnyddir diagram amlder i ddangos data di-dor sydd wedi’i grwpio.
Data di-dor yw set o grwpiau ble does yna ddim bwlch rhwng y grwpiau.
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Does yna ddim bylchau mewn diagram amlder sydd yn grwpio data di-dor. Ond mae’r
rheolau eraill i gyd yr un peth a graff bar.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu eich grwpiau gyda bwlch o’r un maint.

GRAFFIAU
Graffiau 4

Graff llinell
Caiff graff llinell ei lunio trwy blotio pwyntiau, ac yna’u cysylltu â llinellau syth.

GRAFFIAU
Graffiau 5

Siart Cylch
Cyn llunio siart cylch, mae’n rhaid cael set o ganlyniadau, ac yna rhaid cyfnewid gwerth pob
canlyniad i mewn i ongl. I wneud hyn, dilynwch y camau canlynol:
1. Adiwch yr holl ganlyniadau yn eich sampl i fyny i ddarganfod maint eich sampl;
2. Ar gyfer pob canlyniad, rhannwch ei faint gyda'r nifer cyfan o bobl yn y sampl;
3. Lluoswch yr ateb yma gyda 360 (nifer yr onglau mewn cylch cyfan).

Enghraifft

Mewn arolwg, gofynnwyd i bobl ddweud pa un o 5 offeryn cerdd roeddent yn
eu canu. Dangosir yr atebion yn y tabl. Dangoswch y wybodaeth ar ffurf siart
cylch.

GRAFFIAU
Graffiau 6

Diagram gwasgariad
Defnyddiwyd diagramau gwasgariad i ddarganfod os oes perthynas rhwng 2
set o ddata. Gallwn ddisgrifio y berthynas rhwng y 2 eitem fel:

(1) Mae y tabl isod yn dangos maint esgid a más 10 dyn.
(a) Lluniadwch ddiagram gwasgariad a llinell ffit gorau

GRAFFIAU
Graffiau 7

Histogram
Mae histogram yn edrych fel siart bar, ond mae rhai gwahaniaethau pwysig:


Does yna ddim bylchau rhwng y barau



Gall maint y grwpiau fod yn hafal neu’n anhafal



Rydym yn mesur arwynebedd y barau yn hytrach nac uchder.

I gyfrifo uchder y barau, mae’n rhaid cyfrifo'r “Dwysedd Amlder”.

Dwysedd amlder 

amlder
lled y grwp

Ar ôl rhifo’r echelinau, gyda graddfa gyson, plotiwch far sydd gyda lled o faint y grŵp ac
uchder o’r dwysedd amlder.
Enghraifft

Mae’r tabl amlder yn dangos y pellteroedd a deithiwyd gan grŵp o gerddwyr
ar y penwythnos. Lluniwch histogram i ddangos y wybodaeth hyn.

Dyma’r data sydd
gennym yn y cwestiwn.

Mae’n rhaid
defnyddio’r
fformwla ar
gyfer
dwysedd
amlder i
gyfrifo hyn.
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