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DEUNYDDIAU YCr{IVANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyler y papur hwn.

C}T'ARW T'DDIADAU I YMG EISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du.

Ysgrifennwch eich enw, rhif y ganolf-an a'ch rhif ymgeisydd
yn y blychau ar ben y dudalen hon.

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Cymerwch n fel 3'14, neu defnyddiwch y botwm rr ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Dylech roi manylion eich dull datrys os yw'n briodol.

Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddfa os nad
yw'n cael ei nodi.

Ni fydd atebion lluniadu ivrth raddfa yn dderbyniol os oes
gofyn i chi gyt'rifo.

Mae nifer y marciau wedi'i nodi mewn cromfachau ar
ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Cofiwch y cer.vch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu
ysgrifenedig (gan gynnwys cyfathrebu mathemategol) yn
eich ateb i gwestiwn 4.
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Rhestr Fformiwlflu

Arwynebedd trapesiwm = )fu + b)h

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

A
Cvfaint sff6r = *rr3.J

Arwynebedd arwyneb sff€r = 4rir2

t"
Cyfaint cdn = 3rr-h

Arwynebedd arwyneb crwm cdn= xyl

Mewn unrhyw &iongl ABC

Y rheol sin ,4 , = ,Q o = -t-=-SlnA STNl, SlnL

Y rheol cosin a2 = b2 + c2 -Zbc cos A
1

Arwynebedd triongl = \ ab sin C

Yr Hafaliad Cwailratig

Mae datrysiadau o*2 + bx * c = 0

lle bo a * 0 yrt cael eu rhoi gan

',ri,WJEC CBAC c],r'.

*u t Juri -i;;t
^= 2o
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Nid yv,''r diagram wedi'i luniadu v,rtlr raddfa

Darganfyddwch feintiau onglau a, b ac c.

S = 
tSoo -fi7o

n=..1.b-........."

c= Boo-76' - 53o

;;5i o

t3l

h WJECCBACCIf Trosodd.

I
Arholwr
yn unig
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2. Mae'r tabl isod yn rhoi gwybodaeth o Reolau'r Flordd Fawr (Highw,ct;,* Code) am trellterau
stopio ar gyfer ceir.

Buanedd
mewn my,

Pellter stopio mewn metrau = Pellter meddwl * Pellter brecio
(Mae'r Pellter meddwl yn cael ei roi gyntaf, yna'r peliter brecio)

20 mya

30 mya

40 mya

50 rnya

Nid 1,w'r diagram wedi'i hrniadu wrth raddfa

(a) Byd<l arwytld rhybudd ar gyfer croesffordd (crossroads) yn cael ei roi ar ffordd sydd A
therfyn buanedd o 30 mya (mpk).
Defnyddiwch y data sy'n cael eu rhoi uchod i ddarganlod beth yw'r peliter lleiaf o'r
groesffordd y dylai'r arwydd rhybudd gael ei roi.

lf llt= L?rr.
t1l

(h) Hyd cq cyfartalog yw tua 4 metr. Faint o hydoedd car yw'r pellter stopio ar gyfer car
sy'n teithio ar 40 mya?

!2+a+= 36rn

3b:ur =7
Fq[: t h: d *y ,yw_f f g\\br sVp?'! (fvg5t"yt^L_"U),

tzt

l4 WJIIC CBAC Cyi. (4170-.i61

Arholwr
1,n unig



(c) Cwblhewch y tabl isod.

Buanedd

mya kmla

30

50 80

tLZ

ff.,U^ i* pf*c; s nnilluif * 7Kn
feU 3o mfll Etr H ut{Kra (tt,aasi F

t; ;;iiiiir i t;i; / cilvLosi

I
Arholwr
yn unig

70 mitt YtY *, 1T6rn Cll".osi f r a)

13]

(chi Mae'r pellterau stopio sy'n cael eu rhoi yn Rheolau'r Ffordd Fawr yn cael eu rhoi ar saii
amodau gyrru da a gyrwyr effro (alert).
Pan fydd gyuwr yn flinedig, mae'r Belltel meddwl yn cynyddu 30t'/o a'r pellter brecio yn
cynyddu 20%.
Cyfrifwch y pellter stopio, mewn metrau, ar gyfer gyrrwr blinedig sy'n teithio ar 50 mya
mewn amodau gyrru da.

Peuber rneAdwl I 15 x 3ofr : f.5
l5 rt5 :_ 11,5rn
38xP8r7.b

A8+7:$= *5:6*
fetl?nr

t4l

I} \\,JFCCLI\C(.1i (4170-56) Trosodd.
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{a) Helaethwcb ien{arge) y petryal sydd rvedi'i delangos yn 0l ffactor graddfa
ddeinyddio (2. 2) lel canol yr helaethiad.

11
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-l

? gan

t11
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Cylchdrowch y petryal sydd rvedi'i ddangos isod trwy 180" <.r amgyich y pw)'nt t2,1j.-- -.. 4,, ,

" la,yur' tt,J4ty',c'.
"1) : v," \rA.,z\-d'v'"

f*---_iiliillriIiL_l

l, $Jl.(. t ll.\a(rr Trosodd.
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Ceu,ch eich osesu ar nnsan,cld eich cyfuthrebu ysgrifenetlig yn y cwesti*;n lew,n.

Mae Kate yn byw yn y DU {LrK) Mae hi'n mynd ar wyliau i Paris gyda dau ff,rind. Janie sy'n
byw yn America ac Ami syh byw yn Japan.
Maen nhw'n cyfarfod yn Llundain am ychydig ddiwrnodau ac yna'n hedfan i Paris gyda'i
gilydd.
Mae Janie'n cylnewid 450 doler America yn bunnoedd ac mae Ami'n cyfnewid 30000 yen
Japan yn bunnoedd.
Yn Llundain, mae Janie ac Ami yn gwario f100 yr un ac yn cylirewid eu harian sy'n weddill
yn ewrOs.
Mae Kate hefyd yn cyfnewid f25A yn ewros.

fI = 129.82 yen Japan
fT = 1.57 doler America
fl = 1.18 ewro

Defnyddiwch y cyfraddau cyfnewid sy'n cael eu dangos uchod i gyfrifo cyfanswm yr holl ewros
mae'r tair merch yn mynd 0 nhw i Paris.
Rhqld i chi egluro pob cam o'ch cyfrifo a dangos eich holl r.vaith cyfrifo.

( l.;Fj $ +so i g:clwmo 
:

llew iA i ewro 5

l8b,b2 x t.18.=
^gas4f

{ vto.lo ! ssgh ily ,

tlcwi}. i ewrgs

I 3l.St x l.ltr ;

25o^!:!Sr e

ei cent ctg
"so.F

5

I8l22A,rl +'

(ranie- t
t5*.bl f 215;
Arni t K^bC

e bL1;\q

Arni '

panSwm

.hr lVJl,L^ CBAC CvI (.1:70-J{,)

Arholrvr
yn unig
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5. (a) Yn Kingstone, y cwymp eira (snowfall) dyddiol cymedrig ar gyfer wythnos oedd 5'5crn.
Beth fyddai'r cwymp eira dyddiol cymedrig wedi bod pe bai hi wedi bwrw eira 2cm yn
fwy bob dydd?

(b) Yn Greyfield, cafodd y cwymp eira ar gyfer pob un o 10 diwrnod ei fesur.
lVlae'r canlyniadau wedi'u crynhoi yn y tab.1 isod.

(, Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer y cwymp eira dyddiol cymedrig ar gyfer y
10 diwrnod.

sxrt; eo- I Arngar.tr&ir dr cffedr
bxL=lz-I.. . ..... .,.r

ll(l>* 7 j : 6,5cm'"".""""""1' ::=-

lxz.= t8
......:it#.

b5

14j

[]

(ii) Nodwch y dosbarth modd.

Dosbarth modd ... *.t 5

(ti, Ysgrifennwch y dosbarth lle mae'r canolrif.

5, 5 s &<6'5

s g <5,5
t1l

t1l

Cwymp eira dyddiol, e,
mewn cm Nifer y diwrnodau

4.5 < e<5'5 5

5.5 < e16-5 b

6.5 < e<7'5 1

7'5 (e<8'5 I
8'5 < e 19'5

t-. WIEC CBAC Cyl' Trosodd.

I
Arholwr
yn unig
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Cyfrifwch gyfaint silindr sydd f i ddiamedr yn 4'6cm a'i uchder yn 8'4cm.

cytrrint Plil^: ayw6l'g traws: ^ hJJ-

:131:511s',f 11:rn3
3 !3ti bt*3 I ,r1t!c.Aq-o!;

Arhoirvr
yn unig

ID WJEC CBAC CyI
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(b)

(,

3.4cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniatlu wrth raddfa

Cyfrifwch hyd ochr x yn y diagram uchod.
Rhowch eich ateb yn gywir i 2 ffigur ystyrlon.

tl:5 b
t gl,3 b

5.6cm

I
Arholwr
yn unig

+2.1 l.

{ii) Cyfrifwch arwynebedd y triongi.

3.+ x5.b
2L

= 11,c2{

= b.55t 3351+2 - "
x b,b;* 6n A"A^-i, ifry:;yffii'oniu

irj

.!l wiEC CtsAC Cli Trosodd.



Hyd braich,
hcm 50<1, < 55 55<& < 60 60</r ( 65 65<&<70 7A<h <75

Amlder 4 18 38 30 10

t2

7. Cafodd hydoedd breichiau 100 o fenywod eu mesur mewn centimetrau.
Mae'r tabl isod yn dangos dosraniad amlder grrfup o'r canlyniadau.

(a) Ar y papur graff isod, lluniadwch (draw) bolygon amlder i ddangos y data hyn.

Amlder

40

45 50 55 60 65 7A

(b) Cwblhewch y tabl amlder cronnus canlynol.

Hyd braich, lt cm

t2l

75

ru

Hyd braich,
hcm &<50 /?<s5 lx<60 /?<6s l<70 lr<75

Amlder
cronnus

0 4 zz 6o qc) too

.O WJEC cBAc cyf (4170.56)

Arholwr
yn unig
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(c) Defnyddiwch y papur graff isod i luniadu diagram amlder cronnus ar gyfer hydoedd
breichiau'r 100 o fenywod.

t4l

Amlder cronnus
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q
(ch) Defnyddiwch eich diagram amlder sronnus i ddarganfod amcangyfrifon ar gyfer

Hyd braich, hcm;4

[]

Arholwr
yl unig

t21

O-r WJEC CBAC Cyf. (4370-56) Trosodd.

Diagram Amlder Cronnus i ddangos
hydoedd breichiau 100 o fenywod.
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t4

Mae warws yn storio nwyddau trydanol mewn blychau.
Mae'r blychau i gyd yn giwboidau.

(a) Dyfnder un o'r blychau yw 46cm, ei led yw 55cm a'i hyd yw 62cm, lle mae'r mesuriadau
i gyd yn gywir i'r centimetr agosaf.

(, Ysgrifennwch y gwerth mwyaf posibl a'r gwerth lleiaf posibl ar gyfer pob un o'r
mesurradau hyn yn y tabl isod.

Dimensiwn Gwerth lleiaf Gwerth mwyaf

Dyfnder 46cm t--515 "* th-' 5 cm

Lled 55cm !t:5 "*
5I --5* "*

Hyd 62cm
-b l :-5 "*

5:5 cm

t2l

(ii) Tiwy hynny, cyfrifwch gyfaint mwyaf posibl

tb,5x55'5x52'5: "lbl
y blwch.

21b,675cym3

t2)

(b) Dimensiynau blwch arall yw xcm wrth 1.,cm wrth zcm.
Mae pob un o'r mesuriadau hyn yn gywir i'r cm agosaf.
Darganfyddwch fynegiad ar gyfer cyfaint lleiaf posibl y blwch hwn yn nhermau x, y a z.
Nid oes angen i chi symleiddio eich mynegiad.

(r**)*fu-*)x[z-*) .*'
= (K-i:(: -i) cz-rr) .rn'

Arholwr
yn ulig

t?IL'l

(h) WJEC CBAC Cytl (4370-56)
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9.

tyyobr-rrvt9

7 metr
eso5

Uchder coeden fertigol yw 3'2 metr.
Pellter llorweddol pwynt,4 o waelod y goeden yw 7 metr.
Cyfrifwch ongl godiad pen ucha'r goeden o'r pwynt.4.

T?nO=c,

-flan 0 =- l;,4
-T

. -c

Arholwr
yn unig

'(T)TZ.nQ=

O: L*.51o i L te A1g" I I3l

tI WJEC CtsAC C],7 Trosodd.
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10. (a) Datryswch yr hafaliadau cydamserol canlynoi gan ddefnyddio dull algebraidd.

3x+2y=27
2x-5v=37

-,9r:l :=ttl
v - -JJ,-t- .....19

q 
= -3g€..

tl5 = 41
""sl'''''"" 't" ' ftsn-c-*rA di1 tt iO

3x rZJ; L1
3x;rlx-3=21
3x; - b; *-l
3x;a 33 A"\ro 6

1

./

* a,iti, yn @ :

2x$*5x-3: 2L- -t5
= 22+ 15

=37'1
(b) Datryswch +.1# = ,,

I4l

It(3ti),r &!2&-r) ; f,I
2x ll t/( ll

;;;;;;i;c,,:,i = ,i

Arholwr
-vn unig

)'L

l!(3r),) f &t2.u-D: l3x ?*2
33 f llr t +x--7 = 26 6

lE* t3l = 78 5
lb;; iar -i t

l1v = 2,59

fr,= ll
-.-.-

.h] }VJEC CBAC CYI (.1170-56)

w]
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(c) Ad-drefnwch y fformiwla ganlynol i wneud r yn destun.

7r-b=ctr-c

1r-b=a(-c
7r =e? -Ct b aAio b

11-aI: -c+b b-UTrnrll-ar

r Cl-ct) : -c-t b f@lodo

11. Uned fesur sy'n cael ei defnyddio gyda thecstilau yw'r denier.
Mae'n cael ei ddweud bod sidan yn mesur 1 denier pan fo 9000m o gainc (strand) sengl oi
sidan yn pwyso 1g.

Mae I denier yr un fath ag 1g am bob 9000m

(a) Cwblhewch y gosodiad.

Mae 1 denier yr un fath 3..... O.:O-.5. g am bob 450m

(rha66,^ ?4a ?d 
iri

{b) Cwblhewch y gosodiad canlynol, gan roi eich ateb yn y ffurf safonol yn gywir i ddau
ffigur ystyrlon.

Mae l denieryr un fath 6.. . t:lx-1O:+- g am bob metr

O,o5 ir+SO= O,ooo I I ll' "'
( = a: ooo !-)

= O,OOO ll

= l.lxlo +
i t ?t"6", yrt6A"n t2]

$, WJEC CBAC Cyi Trosodd.

Arholwr
yn unig
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l8

Ma€rdiagram yn dangos ryIch i chanol 0.
Maet pwyntiau A, B, C a D i gyd ar ryIchyn y cylch.

Nid yw"r diagrarn wedi'i luniadu wrth raddfa

Dargan$ddwchsnegiad ar gyfer y yn nhrmaux.

P\oe r

: afio-)X

Artoi*r
yn unig

tzl

@SIECCEACCyf. @tta-55)
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(b) Mae cylch 5 diamedr Ffl.
Mae'r pwynt G yn bwynt ar gylchyn y cylch. n
O wybod bod hyd y llinell syth G/r' = 6.8cm a GFH = 32o, cyfrifwch hyd FH.

q*ehXn ;

lUpoEenv,tS
: - -'' -l: -'.' '

Sio j)o 3 5,9
x,

.x=**
sin3?o

Arholwr
yn unig

x*=

fellS hJA ?* =
l2:83A+3+L_

,

la,rcvn ,' un lle degol - t4l

'li WJEC CBAC Cyl Trosodd.
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13. Nodwch pam mae pob un o'r parau o drionglau isod yn gyfath.

121

(sss ) Nae? h5o\reAJ- 6.

^lfru
B

6,ts) Aae gir o achvaul-

ynnhvianXlarAa 8 tr
riafa\ ;a ili"Ji on;ft4 iiiwnq
gr achrat^ n.fuoto6^ hatil'.

iii IYJEC CBAC Cli'. {4370-56)

Arholwr
yn unig
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14. Mae'r pwynt B yng nghanol y cylch.
Mae'r pwyntiau P a Qar gylchyn y cylch"

Nid yw-'r diograru wedi'i luniudu wrth radclt'tt

Cyfrifwch arwynebedd y sector sydd wedi'i dyrvyllu.

az : 6' ++a-:x6xt[ xCos E2o

;; = ii6 +ib - t6 rcosaid

Arholwr
yn unig

K\er\ cos in ar $vlanfl' "' "' ""'v"'

aL = 15.3,1 bi lt5
''" " 1 ""-" '.: "'.]" " '

^: V 
.tS. 311b1 fi 5

a.r, lo,13l11at33crn

PAA. a' : hL tcz - abcCcrs A

C-os 8; - 82,b8o3a865
.........# *t>g

a,vfo\ labet i

ffixn"5c6tch 15.3tlbqtt5 s 5+ f6* - l2lgcas B

t5.31 1b1lt5 -6*-bt+: -t 26co5 $
_ g2.b6OVo6tS : _tzgCos B

: Ll ,1q v 35825 crn

11 ,6.gtfi* f
un tr. Aig"l Iel

Trosodd.

6= cos 82.bgo30885
*t2g

w

,r,o.ru, S: tt1 .7 63tlb+b"
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15. Mae'n cael ei awgrymu maii tair llythyren a. e, r yw'r llythrennau sy'n cael eu defnyddio fwyaf
aml yn yr iaith Saesneg.
Cafodd chwe brawddeg eu dewis ar hap o erthygl papur newydd.
Calodd cyfanswm y llythrennau a, e, r ym mhob brawddeg ei gofnodi.

Rhif y frawddeg I / -1 4 5 6

Cyfanswm y
llythrennall a, e, r

8 6 8 3 4 5

Cyfanswm y
llythrennau
yn y frawddeg

36 22 42 8 10 t4

(a) Gan ddefnyddio'r holl wybodaeth hon, cyfrilu,ch yr amcangyfrif gorau o'r tebygolrwydd
mai un o'r llythrennau a, e neu r fydd llythyren syh cael ei dew'is ar hap o'r erthygl hon.
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(b) Mae'r holl lythrennau o'r 6 brawddeg yn cael eu rhoi mewn bag.
Mae drvy lythyren yn cael eu dewis ar hap o'r bag heb gael eu rhoi'n 61.
Cyfrifwch y tebygolrrvydd mai llythyren a, e neu r fydd o leiaf un o'r llythrennau.
Rhowch eich ateb yn gywir i ddau le degol.
Rhaid i chi ddangos eich gwaith cytiifo.
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Gan ddefnyddio'r echelinau isod, brasluniwch graff ;: = cosx + 1 ar gyfer
gwerthoeddxo0"i360'.
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