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1. Mae John yn wneud arolwg am archfarchnadoedd. Mae e’n gofyn
i un person mewn pob deg sy’n mynd mewn i Tesco. Pam nad yw hyn
[2]
yn dull da o samplu yn yr achos yma?
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2. Awgrymwch ffordd synhwyrol o ofyn i oedolyn beth yw ei
(h)oedran.
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3. Mae Lucy yn bwriadu gofyn pobl lleol fel ydynt yn bwriadu
pleidleisio yn yr etholiad.
a) Dyma un o’i cwestiynau:
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Nodwch dau peth sydd o’i le arno.
b) Mae’n bwriadu gwneud yr arolwg ar bore Dydd Llun a bore Dydd
Gwener. Beth sydd o’i le ar hyn?
[6]
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4. Ymddangosodd y dau cwestiwn isod ar holiaduron. Rhowch
rheswm pam mae pob un yn anaddas.
a) Pa mor aml ydych yn gwylio teledu?
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