William Jones oedd y person cyntaf i
ddefnyddio’r symbol 𝜋 i gynrychioli’r gymhareb
rhwng cylchedd a diamedr cylch. Ganed ym
mhlwyf Llanfihangel Tre’r Beirdd yn 1675.

Ymarfer 1
(a) Cyfrifwch gylchedd y cylch yng nghanol y
dudalen yma.
(b) Sawl cylch tebyg i’r un ar ganol y dudalen
fyddai’n ffitio ar un darn o bapur A4? (Ni
chaniateir i’r cylchoedd orgyffwrdd.)
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Ymarfer 5
Darganfyddwch berimedr ac
arwynebedd y siâp
cyfansawdd ar y chwith.

4cm

Dros y canrifoedd defnyddiwyd sawl brasamcan
ar gyfer 𝜋, er enghraifft
22
7

= 3. 1̇42857̇;

355
a
113

25
8

= 3.125;

≈ 3.14159292.

Heddiw mae mathemategwyr wedi darganfod
llawer o fformwlâu ar gyfer cyfrifo 𝜋, er
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enghraifft 𝜋 = − + − + −
Y llythyren 𝜋 yw’r llythyren gyntaf yn y geiriau
Groegaidd am berifferi a pherimedr.
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Ymarfer 4
Mae’r rhif 𝜋 yn ymwneud â’r cylch. Pa mor dda
ydych yn adnabod eich terminoleg cylch?
Tynnwch lun cylch mawr ag ychwanegwch y
pethau canlynol: (a) Radiws (b) Cord (c) Sector
(ch) Tangiad (d) Segment (dd) Arc (e) Diamedr.

Ymarfer 2
(a) Cyfrifwch arwynebedd y cylch yng nghanol
y dudalen yma.
(b) Heb ddefnyddio cyfrifiannell, a allwch
gyfrifo arwynebedd cylch sydd efo radiws sy’n
ddwbl radiws y cylch ar ganol y dudalen yma?
(c) Gwiriwch eich ateb i (b) uchod gan
ddefnyddio cyfrifiannell. A oeddech yn gywir?

Mae 𝜋 yn rhif anghymarebol, sy’n golygu nad
yw’n bosib ei ysgrifennu fel ffracsiwn, ac mae ei
ddigidau yn parhau am byth heb unrhyw
batrwm.
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Ymarfer 3
Pa Pizza o’r fwydlen ar y dde
yw’r fargen orau? (Cofiwch
gyfrifo arwynebedd bob
pizza er mwyn cymharu’n
deg...)

Dim ond 39 lle
degol o 𝜋 sydd eu
hangen er mwyn
cyfrifo cylch yn
amgylchynu’r
bydysawd gyda
chyfeiliornad
(error) o ddim mwy
na diamedr atom!

