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Yn y pecyn gwaith yma, byddwch yn gweithio efo Sphero, sef pêl sy’n gallu symud ar lawr
dan gyfarwyddiadau’r ap Sphero Edu.
Mae’r peli sphero yn cysylltu efo iPad yr ysgol gan ddefnyddio bluetooth. Mae’n bosib
cysylltu’r Sphero Bolt neu’r Sphero SPRK yn syth i’r ap, ond rhaid cysylltu’r Sphero 2.0 i’r
iPad gan ddefnyddio gosodiadau bluetooth yr iPad.
Er mwyn rheoli’r sphero:
•
•
•

Agorwch yr ap Sphero Edu.
Pwyswch “Drive” ar y gwaelod.
Defnyddiwch y bar isod i reoli’r ddyfais.

Pwyswch i anelu’r sphero. Dylech
droi’r cylch fel bod y golau glas yn
pwyntio tuag atoch.

Llusgwch y cylch i
newid buanedd y
sphero.

Llusgwch y
cylch i newid
lliw y sphero.

Llusgwch y cylch
er mwyn symud y
sphero.

Llusgwch y
cylch i newid
llewych y golau.

Dylech gymryd ychydig o funudau i ddod yn gyfarwydd efo rheoli’r sphero’n llwyddiannus.
Rheolau wrth ddefnyddio’r sphero:
•
•
•

Peidiwch â thaflu’r sphero.
Peidiwch â gollwng y sphero o uchder mwy nag uchder bwrdd.
Cadwch y sphero a’r iPad yn drefnus ar ddiwedd y wers, gan ddilyn cyfarwyddiadau’r athro.

Er mwyn creu rhaglen:
•

Cliciwch “Programs” ar y gwaelod.

•
•

Pwyswch y botwm
i greu rhaglen newydd.
Mae’n bosib creu tri math gwahanol o raglen: “Draw”, “Blocks” neu “Text”.
Mwyaf aml, mi fyddwn ni yn defnyddio rhaglenni o’r math “Blocks”.
O dan “Choose Compatible Robots”, gwnewch yn siŵr fod “Sphero BOLT” a
“Sphero” wedi cael eu dewis.

•

@mathemateg
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Ymarfer 1
Crëwch raglen newydd ar ffurf blociau.

4

Copïwch y rhaglen sy’n cael ei ddangos ar y dde i mewn i’ch rhaglen chi.
Rhedwch y rhaglen (sicrhewch eich bod yn anelu’r sphero’n gyntaf).
Sut mae’r sphero’n symud o dan effaith y rhaglen?
Ymarfer 2
Addaswch y rhaglen o Ymarfer 1 i symud o gwmpas eich bwrdd, tua 10cm o’r
ymyl.
Ar ôl gorffen, ysgrifennwch gyfarwyddiadau’r rhaglen yn eich llyfr.
Ymarfer 3
Rhaglennwch y sphero i symud o gwmpas eich bwrdd tair gwaith yn olynol, gan
ddefnyddio’r gorchymyn “Loop”.
Ymarfer 4
Gan ddefnyddio gwrthrychau megis eich cas bensil, crëwch gwrs rhwystrau ar eich bwrdd. Rhaglennwch eich sphero
i symud o un gornel o’r bwrdd i’r gornel gyferbyn,
a) gan ddefnyddio rhaglen “Draw”;
b) gan ddefnyddio rhaglen “Blocks”.
Ar ôl gorffen, brasluniwch eich cwrs rhwystrau yn eich llyfr, ac ysgrifennwch gyfarwyddiadau’r rhaglen.
Sphero i orffen yn
fan hyn.

Sphero i gychwyn
yn fan hyn.
Ymarfer 5
Arbrofwch efo’r cyfarwyddiadau sydd ar gael yn yr iaith raglennu. A allwch:
•
•
•

Newid lliw’r sphero?
Newid cyfeiriad y sphero ar ôl iddo daro rhywbeth?
Wneud y sphero symud ar hap?

Sialens!
A allwch raglennu’r sphero i symud mewn cylch? A oes mwy nag un ffordd o
wneud hyn?
/adolygumathemateg
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Pêl-droed.
2 dîm. 7 sphero glas yn
erbyn 7 sphero coch.
Un dyfarnwr.
5 munud.

Cwrs Rhwystrau.

Dartiau.

Un ystafell. Y sphero
cyflymaf i fynd o’r
cychwyn i’r diwedd
sy’n ennill.

Rhaglennu’r sphero i
lanio ar y bwrdd
dartiau. Y cyntaf i 301
sy’n ennill.

Dawns.
Rhaglennu set o
spheros i berfformio
dawns i ddarn o
gerddoriaeth.

Geirfa Allweddol

Cwestiynau Pellach

Beth aeth yn dda?

I gyrraedd fy lefel
darged mi wnâi...

Fy Lefel ❑ Fy Nharged ❑
@mathemateg
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Ymarfer 6

4

Anelwch eich sphero i deithio ar hyd ochr hiraf eich bwrdd, fel sy’n cael ei
ddangos yn y llun ar y dde.
Defnyddiwch eich pren mesur i fesur pa mor bell mae’r sphero’n symud o
dan effaith y rhaglen ganlynol.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 100%; am 1 eiliad.
Ymarfer 7
Ailadroddwch Ymarfer 6, ond gan ddefnyddio’r rhaglenni canlynol.
(a) Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 50%; am 1 eiliad.
(b) Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 25%; am 1 eiliad.
(c) Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 25%; am 2 eiliad.
(ch) Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 50%; am 2 eiliad.
Ymarfer 8
Cwblhewch y brawddegau canlynol.
(a) Mae rholio’r sphero am yr un amser ond ar hanner y buanedd blaenorol yn _______________ pellter a deithiwyd.
(b) Mae rholio’r sphero am yr un amser ond ar ddwbl y buanedd blaenorol yn _______________ pellter a deithiwyd.
(c) Mae rholio’r sphero am hanner yr amser blaenorol ond ar yr un buanedd yn ______________ pellter a deithiwyd.
(ch) Mae rholio’r sphero am ddwbl yr amser blaenorol ond ar yr un buanedd yn ______________ pellter a deithiwyd.
Ymarfer 9
Ysgrifennwch, yn eich llyfrau, ddwy raglen newydd er mwyn rholio’r sphero yn un pellter ac a deithiodd yn ystod
Ymarfer 6. Gwiriwch fod eich rhaglenni’n gweithio.
Ymarfer 10
Ystyriwch y rhaglen ganlynol.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 100%; am 1 eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 90°; ar fuanedd 25%; am 1 eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 50%; am 2 eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 270°; ar fuanedd 50%; am 0.5 eiliad.
(a) HEB redeg y rhaglen, amcangyfrifwch gyfanswm y pellter y bydd y sphero yn ei
deithio o dan effaith y rhaglen uchod. Dangoswch eich holl waith cyfrifo.
(b) A fydd y sphero’n dychwelyd i’w safle gwreiddiol o dan effaith y rhaglen uchod?
(c) Rhedwch y rhaglen i wirio eich atebion i (a) a (b). Os oedd eich atebion yn
wahanol, ceisiwch egluro pam.

/adolygumathemateg
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Pellter, Amser a Buanedd
Wrth gwblhau ymarferion 6–10, fe ddylech fod wedi sylwi bod cysylltiad rhwng y tri mesuriad pellter; amser a
buanedd. Mae’r triongl fformiwla isod yn dangos y cysylltiad rhwng y tri mesuriad.

P
A B

Pellter = Amser × Buanedd
Amser = Pellter ÷ Buanedd
Buanedd = Pellter ÷ Amser

I ddefnyddio’r triongl,
cuddiwch y llythyren
rydych eisiau ei ffeindio.

Ymarfer 11

7

(a) Mae sphero yn symud 6 metr mewn 3 eiliad. Cyfrifwch fuanedd y sphero, mewn metrau yr eiliad.
(b) Mae sphero yn teithio 9 metr ar fuanedd 1.5 metr yr eiliad. Am faint o amser y bu’r sphero yn teithio?
(c) Mae sphero yn teithio ar fuanedd 0.5 metr yr eiliad am 9 eiliad. Pa mor bell mae’r sphero wedi teithio?
Ymarfer 12
(a) Mae trên yn teithio 120 milltir mewn 2 awr. Cyfrifwch fuanedd
cyfartalog y trên, mewn milltir yr awr.
(b) Mae car yn teithio am awr a hanner ar fuanedd cyfartalog 40
milltir yr awr. Pa mor bell teithiodd y car?
(c) Mae Iestyn yn cerdded am 2 km ar fuanedd cyfartalog 4
km/awr. Pa mor hir y bu Iestyn yn cerdded?
(ch) Mae cwch yn teithio 21 km mewn 3 awr. Cyfrifwch ei fuanedd
cyfartalog.
(d) Mae car yn teithio 192 milltir ar draffordd mewn 3 awr.
Cyfrifwch ei fuanedd cyfartalog.
(dd) Mae Katie yn cerdded ar fuanedd cyfartalog o 3.5 km/awr am
awr a hanner. Pa mor bell y mae hi’n cerdded?
(e) Faint o amser mae cwch sy’n hwylio ar 12 km/awr yn ei gymryd i deithio 60 km?
Ymarfer 13
(a) Mae Sioned yn cerdded am 2 filltir ar fuanedd cyfartalog 3 milltir yr awr.
Am faint o amser y bu Sioned yn cerdded? Rhowch eich ateb mewn munudau.
(b) Mae Usain Bolt yn rhedeg ras 100 m mewn 9.58 eiliad. Beth oedd ei
fuanedd cyfartalog, mewn metrau yr eiliad? Rhowch eich ateb yn gywir i ddau
le degol.
(c) Mae’r gwneuthurwyr yn dweud mai buanedd uchaf y sphero yw saith
troedfedd yr eiliad.
(i) Newidiwch y buanedd yma i fod mewn metrau yr eiliad.
(ii) Pa mor bell y byddai’r sphero’n teithio mewn 3 eiliad ar ei fuanedd uchaf? Rhowch eich ateb mewn cm.
(ch) Mae chwaraewr pêl-droed yn sbrintio am 4 eiliad, ar fuanedd cyfartalog 7.5 metr yr eiliad. Pa mor bell
sbrintiodd y chwaraewr?
(d) Mae beic modur yn teithio am 1 awr 20 munud ar fuanedd cyfartalog 30 km/awr. Pa mor bell teithiodd y beic
modur?
Sialens!
Wrth yrru cerbyd ar y ffordd, fel arfer y buanedd uchaf posib yw 60 milltir yr awr.
Beth yw’r buanedd yma mewn metrau yr eiliad?
@mathemateg
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Ymarfer 14
Mae dau sphero yn sefyll 1 metr oddi wrth ei gilydd.

7

1m
Mae’r spheroau yn symud tuag at ei gilydd ar fuaneddau gwahanol ac yn cyfarfod ar ôl 4 eiliad. Mae’r sphero cyntaf
yn teithio ar fuanedd cyson o 0.15 metr yr eiliad. Ar ba fuanedd mae’r ail sphero yn teithio?
2m

Sialens!
Mae pedwar sphero yn sefyll ar bedair cornel sgwâr sydd efo hyd 2 metr. Ar yr un
adeg, mae’r pedwar sphero yn cychwyn teithio tuag at ganol y sgwâr. Ar ba
fuanedd sydd raid i’r spheroau deithio er mwyn cyfarfod yn y canol ar ôl 1 eiliad?
(Rhowch eich ateb mewn metrau yn eiliad, yn gywir i un lle degol.)

11111111111

Graffiau Teithio ar gyfer Mudiant Unionlin
Ystyriwch y rhaglen ganlynol.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 100%; am 1 eiliad.
Arhoswch am 2 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 50%; am 2 eiliad.
Mae’n bosib llunio taith y sphero ar ffurf graff pellter-amser. Dyma’r graff pellter-amser ar gyfer y rhaglen yma.
Graff pellter-amser ar
gyfer taith y sphero

Mae mudiant unionlin yn fudiant sy’n symud
mewn un cyfeiriad yn unig (yn ôl ac ymlaen).

Pellter (metrau)
1.2
1.1

Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 100%; am 1 eiliad.

1

Mae’r sphero’n rholio ymlaen 1 metr mewn 1 eiliad.
Mae graddiant y graff yn bositif.

0.9
0.8
0.7

Arhoswch am 2 eiliad.

0.6

Mae’r sphero’n aros yn llonydd am 2 eiliad, ar bellter 1m i ffwrdd.
Mae’r graff yn llorweddol (graddiant sero).

0.5
0.4

Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 50%; am 2 eiliad.

0.3

Mae’r sphero’n rholio’n ôl 1 metr mewn 2 eiliad.
Mae graddiant y graff yn negatif.

0.2
0.1

Amser (eiliadau)

0
0

1

2

3

4

/adolygumathemateg
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Ymarfer 15

7

Dyma raglenni gwahanol ar gyfer symud y sphero. Lluniwch y graff pellter-amser ar gyfer y siwrnai.
RHAGLEN 1
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 100%; am 1
eiliad.
Arhoswch am 3 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 25%; am 4
eiliad.

1.2

RHAGLEN 2
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 20%; am 2
eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 30%; am 2
eiliad.
Arhoswch am 3 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 50%; am 2
eiliad.
Graff pellter-amser ar gyfer Rhaglen 2
Pellter (metrau)
1.2

1.1

1.1

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0

Graff pellter-amser ar gyfer Rhaglen 1
Pellter (metrau)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11
Amser (eiliadau)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11
Amser (eiliadau)

(Lluniwch graffiau ar gyfer rhaglenni 3 a 4 ar ddarn o bapur sgwariau.)
RHAGLEN 3
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 50%; am 1
eiliad.
Arhoswch am 2 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 25%; am 2
eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 60%; am 1
eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 30%; am 2
eiliad.

@mathemateg

RHAGLEN 4
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 80%; am 1
eiliad.
Arhoswch am 1.5 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 80%; am 0.5
eiliad.
Arhoswch am 2 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 0°; ar fuanedd 50%; am 1
eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 180°; ar fuanedd 10%; am 2
eiliad.

Tudalen 9

Ysgol y Creuddyn

Yr Adran Fathemateg

Cyfrifo’r Buanedd o graff Pellter-Amser
Mae’n bosib defnyddio graff pellter-amser i gyfrifo’r buanedd ar gyfer unrhyw ran o siwrnai.
Defnyddiwch y fformiwla Buanedd = Newid mewn pellter ÷ Newid mewn amser i wneud hyn.
Gadewch i ni ystyried eto’r enghraifft o dudalen 8.
Graff pellter-amser ar
gyfer taith y sphero
1.2

Ar gyfer rhan gyntaf y siwrnai,
Buanedd = Newid mewn pellter ÷ Newid mewn amser
Buanedd = 1 ÷ 1
Buanedd = 1 metr yr eiliad.

Pellter (metrau)

1.1
1
Ar gyfer ail ran y siwrnai,
Buanedd = Newid mewn pellter ÷ Newid mewn amser
Buanedd = 0 ÷ 2
Buanedd = 0 metr yr eiliad.

0.9
0.8
0.7
0.6

0.5
Ar gyfer trydedd rhan y siwrnai,
Buanedd = Newid mewn pellter ÷ Newid mewn amser
Buanedd = 1 ÷ 2
Buanedd = 0.5 metr yr eiliad.

0.4

0.3
0.2
0.1

Amser (eiliadau)

0
0

1

2

3

4

5

6

Ymarfer 16

7

Ar gyfer bob graff o Ymarfer 15, cyfrifwch y buanedd ar gyfer pob rhan o’r siwrnai.
(Efallai yr hoffech labelu’r rhannau o’r siwrnai efo’r llythrennau A, B, C, ...)
Graff pellter-amser ar gyfer Ymarfer 17
Ymarfer 17
Pellter (metrau)
(a) Ar gyfer y graff pellter-amser ar y dde, cyfrifwch y buanedd ar 0.6
gyfer pob rhan o’r siwrnai.
(b) Ysgrifennwch y rhaglen sphero sy’n rhoi’r graff pellter-amser
0.5
ar y dde.
0.4
Ymarfer 18
(a) Ysgrifennwch raglen eich hun ar gyfer rheoli’r sphero.
(Defnyddiwch onglau 0° a 180° yn unig; union 10 eiliad o
amser; ag o leiaf 4 gorchymyn.)
(b) Lluniwch y graff pellter-amser ar gyfer eich rhaglen.
(c) Cyfrifwch y buanedd ar gyfer pob rhan o’ch rhaglen.

0.3
0.2
0.1
0

0

/adolygumathemateg
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3
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Amser (eiliadau)
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Graffiau Buanedd-Amser
Ar hanner uchaf y dudalen flaenorol, fe welsom gyfrifiadau ar gyfer buanedd sphero yn ystod tair
rhan wahanol ei siwrnai. Mae’n bosib dangos y wybodaeth yma ar ffurf graff buanedd-amser.
Graff buanedd-amser ar
gyfer taith y sphero
1.2

Ar gyfer rhan gyntaf y siwrnai,
mae’r sphero’n teithio ar 1 metr
yr eiliad am 1 eiliad.

Buanedd (metrau yr eiliad)

Pam bod y
llinellau fertigol
yn y graff
buanedd-amser
yn llinellau
toredig, ac nid yn
llinellau solet?

1.1
1
0.9

Ar gyfer ail ran y siwrnai,
mae’r sphero’n teithio ar 0 metr
yr eiliad am 2 eiliad. (Mae’n
llonydd.)

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

Ar gyfer trydedd rhan y siwrnai,
mae’r sphero’n teithio ar 0.5
metr yr eiliad am 2 eiliad.

0.3
0.2
0.1

Amser (eiliadau)

0
0

1

2

3

4

5

6

Ymarfer 19

7

Ar gyfer pob rhaglen o Ymarfer 15, lluniwch graff buanedd-amser ar ei gyfer.
(Defnyddiwch y papur sgwariau isod ar gyfer rhaglenni 1 a 2.)
Graff buanedd-amser ar gyfer Rhaglen 1

Graff buanedd-amser ar gyfer Rhaglen 2

Buanedd (metrau yr eiliad)

Buanedd (metrau yr eiliad)

1.2

1.2

1.1

1.1

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0
0

1

2

@mathemateg
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5

6

7

8 9 10 11
Amser (eiliadau)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11
Amser (eiliadau)
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7

Dyma graff buanedd-amser ar gyfer taith sphero sy’n para 5.5 eiliad.
Graff buanedd-amser ar gyfer Ymarfer 20
0.7

Buanedd (metrau yr eiliad)

0.6

(a) Ysgrifennwch raglen i reoli’r sphero a fyddai’n cynhyrchu’r graff yma.
(Defnyddiwch 3 gorchymyn yn unig, a mudiant unionlin.)
(b) Ysgrifennwch raglen wahanol i reoli’r sphero a fyddai’n cynhyrchu’r
graff yma. (Eto, defnyddiwch 3 gorchymyn yn unig, a mudiant unionlin.)

0.5

0.3

(c) Sawl rhaglen wahanol (3 gorchymyn) a fyddai’n bosib i chi eu
hysgrifennu er mwyn cynhyrchu’r graff yma? Pam bod hi’n bosib
ysgrifennu mwy nag un?

0.2

(ch) Lluniwch graff pellter-amser ar gyfer eich rhaglen o ran (a).

0.4

(d) Lluniwch graff pellter-amser ar gyfer eich rhaglen o ran (b).

0.1
0
0

1

2

3

4
5
6
Amser (eiliadau)

(dd) SIALENS!
Sawl graff pellter-amser gwahanol a fyddai’n rhoi’r
graff buanedd-amser ar y chwith?

Pellter a deithiwyd o graff Buanedd-Amser
Mae’n bosib defnyddio graff buanedd-amser i gyfrifo’r pellter mae gwrthrych yn ei deithio yn ystod ei siwrnai. Rhaid
ffeindio cyfanswm yr arwynebedd o dan y graff, o gychwyn y siwrnai i’r diwedd.
Enghraifft
Gadewch i ni ystyried, unwaith eto, y graff buanedd-amser o’r dudalen flaenorol.
Graff buanedd-amser ar
gyfer taith y sphero
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Buanedd (metrau yr eiliad)

Arwynebedd y petryal yma yw 1 × 1 = 1.
Felly, yn ystod eiliad cyntaf ei siwrnai,
mae’r sphero’n teithio 1 metr.
Rhwng un eiliad a thri eiliad, mae buanedd
y sphero’n 0 metr yr eiliad, felly nid yw’n
symud.
Arwynebedd y petryal yma yw 2 × 0.5 = 1.
Felly, rhwng tri eiliad a pum eiliad, mae’r
sphero’n teithio 1 metr.

Amser (eiliadau)
0

1

2

3

4

5

Cyfanswm y pellter a deithiwyd yn ystod yr
holl siwrnai yw 1 + 1 = 2 metr. Hwn yw
cyfanswm yr arwynebedd o dan y graff.

6

Ymarfer 21

7

Gan ddefnyddio eich graffiau buanedd-amser o Ymarfer 19, cyfrifwch y pellter a deithiwyd ar gyfer bob un o’r 4
rhaglen.
/adolygumathemateg
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Ymarfer 22
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Mae’r graff isod yn dangos buanedd robot wrth iddo deithio ar hyd llinell syth.
Graff buanedd-amser ar gyfer taith robot
Buanedd (metrau yr eiliad)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Amser (eiliadau)

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

(a) Pa mor gyflym y mae’r robot yn teithio ar amser 3 eiliad?
(b) Pa mor gyflym y mae’r robot yn teithio ar amser 1 eiliad?
(c) Am sawl eiliad mae’r robot yn teithio ar fuanedd cyson ar ganol ei siwrnai?
(ch) Pa mor bell deithiodd y robot yn ystod ei siwrnai?
(d) SIALENS!

Lluniwch graff pellter-amser posib ar gyfer taith y robot.

Crynodeb
Mae graddiant graff pellter-amser yn rhoi’r buanedd.
Mae’r arwynebedd o dan graff buanedd-amser yn
rhoi’r pellter a deithiwyd.

Geirfa Allweddol

Cwestiynau Pellach

Beth aeth yn dda?

I gyrraedd fy lefel
darged mi wnâi...

Fy Lefel ❑ Fy Nharged ❑
@mathemateg
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Wrth raglennu’r sphero, mae’n rhaid nodi’r ongl yr hoffwn i’r sphero deithio. Ar ôl anelu’r sphero’n gywir, mae (er
enghraifft) yr ongl 0° yn golygu bod y sphero’n teithio oddi wrthym, a’r ongl 90° yn golygu bod y sphero yn cychwyn
teithio i’r dde.
Mae cyfeiriannau’n defnyddio system eithaf tebyg, ond ein bod yn mesur o gyfeiriad y Gogledd bob tro.
Cyfeiriadau’r cwmpawd
Mae’r nodwydd ar gwmpawd wastad yn pwyntio at y Gogledd magnetig. Mae’r diagram isod yn dangos rhai o
gyfeiriadau’r cwmpawd; ynghyd â’u cyfeiriant, wedi’i roi fel ongl. Nodwch fod pob cyfeiriant yn defnyddio 3 digid,
a’u bod yn cynyddu mewn cyfeiriad clocwedd.
Gogledd (000°)
Gogledd-Orllewin (315°)

Gogledd-Ddwyrain (045°)

Gorllewin (270°)

Dwyrain (090°)

De-Orllewin (225°)

De-Ddwyrain (135°)
De (180°)

Brawddeg y “Tri G”
Mae cyfeiriannau’n cael eu mesur yn Glocwedd o’r Gogledd mewn Graddau.

Ymarfer 23
Gan gychwyn yn y dot yn y bocs isod, lluniwch, wrth raddfa, y daith ganlynol.

7

Teithiwch 4 cm ar gyfeiriant 000°.
Teithiwch 10 cm ar gyfeiriant 090°.
Teithiwch 3 cm ar gyfeiriant 135°.
Teithiwch 5 cm ar gyfeiriant 270°.
G

/adolygumathemateg
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Enghraifft
Cyfeiriant y pwynt B o’r pwynt A isod yw 107°.

Cyfeiriant y pwynt A o’r pwynt B isod yw 266°.

G

G
107°

A

B
A

266°

B
Ymarfer 24
Defnyddiwch eich onglydd a’ch pren mesur i fesur y cyfeiriannau canlynol.
(a) B o A
(b) A o B
(c) Ch o C
(ch) C o Ch
(d) Dd o D
(dd) D o Dd
(e) D o B
(f) B o D
(ff) Ch o Dd
(g) Dd o Ch
(ng) C o D
(h) D o C
(i) Dd o C
(j) C o Dd
(l) D o A
(ll) A o D

7
G

B

C
A
D

Beth yw’r
cysylltiad rhwng
rhai o’r atebion?

Dd
Ch

Ymarfer 25
Gan ddefnyddio’r raddfa 1 cm = 1 m, lluniwch daith y sphero o dan effaith y rhaglen ganlynol.
Rholiwch y sphero ar ongl 20°; ar fuanedd 100%; am 3 eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 125°; ar fuanedd 50%; am 10 eiliad.
Arhoswch am 1 eiliad.
Rholiwch y sphero ar ongl 70°; ar fuanedd 25%; am 48 eiliad.
G

@mathemateg
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Ymarfer 26
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Teithiodd llong ar gyfeiriant 065° am 6 milltir, ac yna ar gyfeiriant 200° am 3 milltir.
(a) Gan ddefnyddio graddfa 1 cm = 1 milltir, tynnwch luniad wrth raddfa o daith y llong.
(b) Pa mor bell o’r man cychwyn yw’r llong ar ddiwedd ei daith?
(c) Pa gyfeiriant fyddai’n gyrru’r llong yn syth yn ôl i’r man cychwyn?
Ymarfer 27
Cwblhewch y tabl isod i ddangos ar ba gyfeiriant y mae’r awyrennau’n hedfan.

BA172
AF456

AF452
QA201

CO2
BA36

CO28

NZ2

Awyren

BA172

Cyfeiriant
/adolygumathemateg

BA36

CO28
320°

NZ2

AF452
070°

240°
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Bydd grŵp pop byd-enwog yn mynd ar daith o amgylch Ewrop yn ystod mis Mawrth.
Copïwch a chwblhewch y ffrâm ysgrifennu er mwyn disgrifio eu taith wrth hedfan o amgylch Ewrop.
Rhowch y cyfeiriannau’n gywir i’r 5° agosaf, a’r pellterau’n gywir i’r 20 km agosaf.

Mawrth 8fed
Mawrth 19eg

Cychwyn yn
Llundain ar
Fawrth 6ed

Mawrth 21ain

Mawrth 15fed

Ffrâm Ysgrifennu:

Mawrth 23ain
Mawrth 25ain

Gorffen yn Lisbon
ar Fawrth 27ain

Mae’r grŵp yn cychwyn eu taith yn
Llundain ar Fawrth 6ed. I gyrraedd
Dulyn, maen nhw’n hedfan ........... km
ar gyfeiriant .........°. Ar ôl canu yn
Nulyn ar Fawrth 8fed, maen nhw’n
hedfan i Cologne yn yr Almaen, gan
hedfan .......... km ar gyfeiriant .........°
...

Ymarfer 29
Cwblhewch y tabl i ddangos pwy sy’n teithio i ba gyfeiriant. (Nid yw’r diagram wedi’i luniadu wrth raddfa.)
G
Ffred

Enw

Ann

Cyfeiriant

Ann
Brenda
30° 40°
25°

Brenda
Carwyn

40°
50°

Delyth
20°

Carwyn

Eirian
Delyth

@mathemateg

Eirian
Ffred
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Mae’r cynllun isod yn dangos uwcholwg o dŷ.
G

1m
Mae sphero wedi’i leoli ym mhle mae’r saeth goch ar y cynllun.
Plotiwch daith y sphero, sy’n dilyn y cyfarwyddiadau canlynol.
(a) Symudwch 2m ar gyfeiriant 140°.
(b) Symudwch 4m ar gyfeiriant 270°.
(c) Symudwch 1.2m ar gyfeiriant 200°.
(ch) Symudwch 3m ar gyfeiriant 265°.
(d) Symudwch 1m ar gyfeiriant 320°.
(dd) Symudwch 2m ar gyfeiriant 280°.
(e) Symudwch 1.5m ar gyfeiriant 040°.
Ym mha ystafell mae’r sphero’n gorffen ei daith?
Ymarfer 31
Mae cyfeiriant llong ym Môr Iwerddon yn cael
ei fesur o ddau leoliad arfordirol.
Mae’r llong ar gyfeiriant o 040° oddi wrth
Foelfre ac ar gyfeiriant o 335° oddi wrth
Hoylake.
(a) Trwy dynnu llinellau addas ar y diagram
isod, marciwch safle’r llong.
(b) Ysgrifennwch gyfeiriant y llong oddi wrth
Douglas.

/adolygumathemateg
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Darganfyddwch gyfeiriant A o B ym mhob achos. (Nid yw’r diagramau wedi’u lluniadu wrth raddfa.)
(a)

G

(b)

(c)

G

G

G

G
50°

B

B

G

G
A
240°

A
290°

A

(ch)

B

115°

G

A
B

SIALENS 1
Ail-drefnwch y byrddau yn eich dosbarth mathemateg i greu cwrs
rhwystrau ar gyfer sphero.
Rhaglennwch eich sphero i fynd o amgylch y cwrs rhwystrau yn yr
amser cyflymaf, heb ddisgyn ar y llawr na chyffwrdd unrhyw
wrthrychau.
SIALENS 2
Edrychwch ar y map o diroedd Ysgol y Creuddyn. Dyluniwch helfa drysor o
gwmpas yr ysgol, i ffurfio gair neu frawddeg fer. Er enghraifft, dyma’r
cyfarwyddiadau ar gyfer y gair “ONGL”:
•
•
•
•
•

Cychwynnwch yn y llythyren O.
Cerddwch 90 m ar gyfeiriant 180°. Y llythyren yw _____.
Cerddwch 80 m ar gyfeiriant 290°. Y llythyren yw _____.
Cerddwch 60 m ar gyfeiriant 160°.
Cerddwch 45 m ar gyfeiriant 130°. Y llythyren yw _____.

Gwiriwch eich cyfarwyddiadau tu allan gan ddefnyddio cwmpawd ag olwyn fesur.

Geirfa Allweddol

Cwestiynau Pellach

Beth aeth yn dda?

I gyrraedd fy lefel
darged mi wnâi...

Fy Lefel ❑ Fy Nharged ❑

@mathemateg
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Mae locws yn set o bwyntiau sy’n rhannu rhyw briodwedd. Gall locws fod yn bwynt; yn llinell; yn gromlin; yn
arwyneb neu’n ofod.
Enghraifft
Lluniwch ddot ar ganol darn o bapur A3. Mewnbynnwch y rhaglen ganlynol i mewn i’r ap Sphero Edu.

Rhedwch y rhaglen 20 o weithiau, gan gychwyn y sphero ar y dot bob tro, a gan gofnodi (efo croes) ble mae’r
sphero’n diweddu bob tro.
Ymarfer 33
O redeg y rhaglen anfeidredd o weithiau (an infinite number of times), beth fyddai patrwm yr holl groesi ar y
diwedd?

7

Pellter o bwynt
Mae’r rhaglen uchod yn disgrifio un math o locws, sef y locws o’r holl bwyntiau sydd ar bellter
cyson o bwynt sefydlog. Mae’r locws yma yn rhoi siâp cylch.
Enghraifft
Ar y dde, dangosir locws y pwynt P sy’n symud fel ei
fod bob amser 2 cm o’r pwynt sefydlog A.
Ymarfer 34

A

Lluniwch y locysau canlynol yn eich llyfr.
(a) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser 6 cm o’r pwynt sefydlog A.
(b) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser llai na 6 cm o’r pwynt sefydlog A.
(c) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser mwy na 6 cm o’r pwynt sefydlog A.
Ymarfer 35
Hys y bys munud ar gloc yw 8 cm. Mae hyd y bys awr 3 cm yn llai.
Lluniwch locws blaen y bysedd yma wrth i’r amser newid o fod yn 12:00 pm i fod yn 12:20 pm.
Sialens!
Am awr gyfan, teithiodd hofrennydd ar fuanedd cyson 100 mya. Yn ystod yr amser yma, roedd pellter yr hofrennydd
o faes awyr Lerpwl union 50 milltir. Lluniwch, wrth raddfa, locws taith yr hofrennydd.
/adolygumathemateg
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Pellter o linell
Mae’r diagram ar y dde yn dangos locws y pwynt P sy’n
symud fel ei fod bob amser 2 cm o’r llinell AB, sydd yn
3 cm o hyd.
Ymarfer 36

A

B

7

Trafodwch efo partner:
(a) Sut fyddech chi’n llunio’r locws yma yn fanwl gywir?
(b) Pa chwaraeon fyddai’n defnyddio’r math yma o locws?
Ymarfer 37
Lluniwch y locysau canlynol yn eich llyfr.
(a) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser 4 cm o’r llinell AB, sydd yn 5 cm o hyd.
(b) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser 3.5 cm o’r llinell AB, sydd yn 8 cm o hyd.
(c) Locws y pwynt P sy’n symud fel ei fod bob amser 5 cm o’r llinell AB, sydd yn 2 cm o hyd.
Ymarfer 38
Ar y dde, dangosir cynllun gardd
gyda ffens o’i chwmpas.
Graddfa’r cynllun yw 1 cm = 1 m.
Coeden

Mae’r perchennog am hau hadau gwair yn yr ardd.
Rhaid i’r gwair fod o leiaf 2 m o’r goeden ac o leiaf 0.5 m o’r
ffens.
Lliwiwch, yn wyrdd ar y cynllun, ble gallai perchennog yr ardd
hau’r hadau gwair.
Ymarfer 39
Y raddfa ar gyfer yr ymarfer yma yw 1 cm = 1 m.
(a) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n llai na
3 m o’r gornel A.

(b) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n llai na
2 m o’r llinell AB.

A

C

A

C

B

D

B

D

@mathemateg
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(c) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n fwy na
4 m o’r gornel A ac yn fwy na 4 m o’r gornel C.

(ch) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n llai na
2 m o’r llinell AD.

A

C

A

C

B

D

B

D

(d) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n llai na
3 m o’r pwynt E.

A

(dd) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n fwy na
2 m o’r pwynt E ac yn fwy na 5 m o’r pwynt C.

C

A

E

B

E

D

(e) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n llai na
3 m o’r pwynt E ac yn fwy na 3 m o’r llinell AB.

A

B

A

E

C

E

D

/adolygumathemateg

D

(f) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sy’n fwy na
1 m o’r triongl AEB.

C

B

C

B

D
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Hanerydd Perpendicwlar
Er mwyn llunio locws yr holl bwyntiau sydd yn gytbell (yr un pellter) o ddau bwynt gwahanol, rhaid
defnyddio cwmpas a phren mesur i lunio hanerydd perpendicwlar y ddau bwynt.
Enghraifft
Gadewch i ni lunio hanerydd perpendicwlar y ddau
bwynt A a B yn y diagram ar y dde.

C

(a) Efo pren mesur, lluniwch linell syth i gysylltu A a B.
(b) Agorwch eich cwmpas allan i fod yn fwy na hanner
hyd y llinell AB. Rhowch big eich cwmpas ar A a lluniwch
hanner cylch fel y dangosir.

B

(c) Heb newid hyd y cwmpas, rhowch big y cwmpas ar B a
lluniwch hanner cylch fel y dangosir.
(ch) Bydd y ddau hanner cylch yn croestorri mewn dau
bwynt newydd C a D. Defnyddiwch bren mesur i gysylltu’r
ddau bwynt yma. Hon fydd hanerydd perpendicwlar y
pwyntiau A a B (bydd unrhyw bwynt ar y llinell yma yn
gytbell o’r pwyntiau A a B.) Sylwch fod y llinellau AB ag
CD yn croestorri ar ongl sgwâr.

A
D

7

Ymarfer 40

(a) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd hanner ffordd (b) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd hanner ffordd
rhwng A a B.
rhwng C a D.

C
B

A

D

(c) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd hanner ffordd (ch) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd hanner ffordd
rhwng E ag F.
rhwng G a H.

E

F
@mathemateg
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G
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(a) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn agosach
at A nag at B.

(b) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn agosach
at C nag at D.

C

A

B
D

(c) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn agosach
at F nag at E.

(ch) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn agosach
at G nag at H.

F

G

E

H

Hanerydd Ongl
O ystyried unrhyw ongl AB̂ C, mae’n bosib defnyddio cwmpas a phren mesur i lunio’r llinell sy’n haneru’r ongl. Fel
yma, rydym yn llunio llinell sy’n gytbell o’r llinellau AB a BC sy’n ffurfio’r ongl.
Enghraifft
Gadewch i ni haneru’r ongl AB̂ C yn y diagram ar y dde.

A

(a) Agorwch eich cwmpas allan i fod tua hanner hyd y
llinell fyrraf, yn fan hyn AB.
(b) Rhowch big y cwmpas ar B, a lluniwch arcau sydd yn
croesi’r llinellau AB a BC.
(c) Heb newid hyd y cwmpas, symudwch big eich
cwmpas i fod at ble mae’r arc gyntaf yn croestorri’r llinell
AB. Lluniwch arc newydd fel y dangosir.

B

D

(ch) Heb newid hyd y cwmpas, symudwch big eich
cwmpas i fod at ble mae’r ail arc yn croestorri’r llinell BC.
Lluniwch arc newydd fel y dangosir.
(d) Mae’r ddwy arc newydd yn croestorri yn y pwynt D.
Efo pren mesur, lluniwch y llinell BD er mwyn haneru’r
ongl AB̂ C.
/adolygumathemateg

C
Tudalen 24

Ysgol y Creuddyn

Yr Adran Fathemateg

Ymarfer 42

7

(a) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn gytbell
o’r llinellau AB a BC.

(b) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn gytbell
o’r llinellau AB a BC.

B

A
B

A

C

C

(c) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos
at y llinell AB nag at y llinell BC.

(ch) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos
at y llinell BC nag at y llinell AB.

A

A

B

B
C

C

(d) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos at y llinell DE nag at y llinell EF.

D
E
F
(dd) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos
at y llinell GH nag at y llinell HI.

(e) Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn gytbell o’r
llinellau JK ag LM.

G

J

K

L

M

I

H
@mathemateg
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Ymarfer 43
0
7

20
milltir

Mae cwmni mawr yn bwriadu cael ei
bencadlys (headquarters) yng Nghymru.

Caernarfon
Wrecsam

Mae'r rheolwr wedi dweud wrth Ffion
am chwilio am safle ar gyfer y pencadlys.
Dyma'r cyfarwyddiadau mae Ffion wedi
eu cael gan ei rheolwr.

•
•

yn bellter hafal rhwng Wrecsam
ac Aberaeron, ac
yn bellter hafal rhwng
Caernarfon ac Abertawe.

CYMRU

LL O E G R

“Darganfyddwch y pwynt sydd

Aberaeron

Mae angen i'r pencadlys newydd fod o
fewn 20 milltir i'r pwynt hwn.”
Ar y map ar y dde, tywyllwch y
rhanbarth, yng Nghymru, dylai Ffion ei
nodi ar gyfer ei rheolwr.

Abertawe

Ymarfer 44
Mae’n bosib defnyddio’r meddalwedd GeoGebra i lunio locysau gwahanol.
Arbrofwch efo’r meddalwedd i geisio creu’r mathau canlynol o locws.
(a) Pellter o bwynt
(c) Hanerydd perpendicwlar

/adolygumathemateg

(b) Pellter o linell
(ch) Hanerydd ongl
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Llunio’r Perpendicwlar o Bwynt i Linell
Mae’n bosib addasu’r dechneg ar gyfer llunio hanerydd perpendicwlar er mwyn llunio llinell
berpendicwlar o unrhyw bwynt i linell.
Enghraifft
Gadewch i ni lunio llinell berpendicwlar o’r pwynt P i’r llinell AB yn y
diagram ar y dde.

P

B

(a) Rhowch big eich cwmpas ar y pwynt P, ac estynnwch hyd y
cwmpas heibio’r llinell AB. Lluniwch ddwy arc yn croesi’r llinell AB.
(b) Heb newid hyd y cwmpas, symudwch big eich cwmpas i fod at
ble mae’r arc gyntaf yn croestorri’r llinell AB. Lluniwch arc newydd
fel y dangosir.

A

(c) Heb newid hyd y cwmpas, symudwch big eich cwmpas i fod at
ble mae’r ail arc yn croestorri’r llinell AB. Lluniwch arc newydd fel y
dangosir.
(ch) Efo pren mesur, lluniwch linell syth o’r pwynt P i ble mae’r ddwy arc olaf yn croestorri. Y llinell yma yw’r
perpendicwlar o’r pwynt P i’r llinell AB.
Ymarfer 45
Lluniwch y perpendicwlar o’r pwynt P i’r llinell AB yn y bocsys isod.
(a)

7

(b)

A

A
P

P
B
B

Geirfa Allweddol

Cwestiynau Pellach

Beth aeth yn dda?

I gyrraedd fy lefel
darged mi wnâi...

Fy Lefel ❑ Fy Nharged ❑
@mathemateg
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Posau
Os yw 1 yn cael ei blygu i wneud tŷ,
pa rai o 2–9 sy’n cael eu ffurfio?

/adolygumathemateg

Pa ddwy saeth sydd yr un fath?
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