
Cyfenw A Lebior.
Enwau Eraill

TGAU

4370t55

MATHEMATEG - LLINOL
PAPUR 1

HAEN UWCH

Rhif y
Ganolfan

Rhif yr
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NI CHEWCH
DDEFNYDDIO

CYFRIFIANNELL YN Y
PAPUR HWN

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARVVYDDIADAU ! YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du.

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

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Cymenrvch rcfel3.14.

GVYYBODAETH I YMGEISVVYR

Dylech roi manylion eich dull datrys os yw'n briodol.
Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddfa os nad yw.'n
caelei nodi.

Ni fydd atebion lluniadu wrth raddfa yn dderbyniol os oes
gofyn i chi gyfrifo.

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

Cofiwch y bydd ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig (gan
gynnwys cyfathrebu mathemategol) yn cael ei ystyried wrth
asesu eich ateb i gwestiwn 7.

A.M. DYDD MERCHER, 6lachwedd 2013
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Rhestr Fformirliu

Arrrrynebedd trapesiwrn = lt" * Dn

Cyfaint prism = arwynebedd tawstoriad x hyd

Cyfaint t66, =! nr'

Arwynebedd arwyneb stl6r = &tl

Gyfaint c6n = l"fn
Arwynebedd anrryneb cnarm c6n = *rl

Mewn unrhyw driongl ABC
abc

Y rheolsin ,io 7 = sin.B = ffi6'
Y rheo! cosin d = b2 + c2 -2bc cos A

Aruvynebedd triongt = Lrobsin C

Yr Hafaliad Cwadratig

Mae datrysiadau ai + bx + g - g

lle bo a * 0 yn cael eu rhoi gan
-btJ@'z - 4ar)

@ wJEc cBAc cyr
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1. o wybod bodf = -3, g=2ach= 5, darganfyddwch werth y mynegiadau canlynol.

f2 -h(a)-g l2l

(- 3)^ -5 ; (-3x -3) -5
e&

I
Arholwr
yn unig

= 1'5

oL
(b) QD3

(2x5)3
-- lo3

l2l

= loxtoxlo
= lOoO

(c) s-f *i
A--3+

= ?,,+3 f t
J-
5

5+
5f

J
5

l2l

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-5s) Trosodd.
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2. Casglodd Tom 100 o foncyffion (logs) a mesurodd ef eu hydoedd mewn centimetrau.

Mae'r tabl isod yn dangos dosraniad amlder grWp o'i ganlyniadau.

(a) Ar y papur graff isod, lluniadwch (draw) ddiagram amlder grWp i ddangos y data hyn. [2]

Hvd v
boncyff, /cm

0 iaqv.',^ Am\der G'YO P r' o\d'ct^goS

-

Hyd y
boncyff, /cm 50</ < 55 55</ < 60 60</ < 65 65</ < 70 70</ < 75

Amlder 4 18 38 30 10

O wJEc cBAc cyf
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(b) Hefyd casglodd Billy foncyffion a mesurodd eu hydoedd.
Mae diagram amlder grWp ei ganlyniadau ef yn cael ei ddangos isod.

Amlder

40 iJ
,,,..i' ]

ll
it I

1', ti lt' :.

ii,l,

r:tt

0-: +

rI
l

iii.
i 1- tr q-l

:ii l

l

l
],]t

,

I'
45 50 55 60 65 70 75

30

20

10

Hvd y
boncyff, /cm

(i) Faint o foncyffion gwnaeth Billy eu casglu a'u mesur? t1l

2o + Xt + t5' +5 -r 5 = 5A +35
5o_ a5 : 75

(ii) Ai Tom neu Billy gasglodd y boncyffion hiraf, ar gyfartaledd? t1I

fom
Eglurwch sut mae'r diagramau amlder grflp yn eich helpu i benderfynu.

Aa.- llgi ncr hqlnnsr (e3) q fenc,gffio-, f,em firr
I l "i 1a 60 cr^ : OnA rnag mwJ no- hannel (5o)
a F"ncafllo* BillS Sn& n^ 6ocrn.

(N"w - q€ ll ia\ d'e['5dJ Io .'] d'o sbavt,J,. modd'

l+ I bar 
-r hl;' o'J dw'varnruA)

a-h,'WJEC CBAC Cyf. (4370-55) Trosodd.
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Pasta 6 saws caws ac asparagws

ArgyEr@l
Cyntnrys?xu

n59
23o-3

4 owns Menyn

8 owns Asparagws

12 owns Pasta

1 NionynMinwnsyn

2 lwy fwrdd Gwlych (stock) 3Orn I

f cwpanaid Hufen lbOrn)

3 owns Caws

3{59

Mae'r rysdit ar ffir pasta 6 saws caws ac asparagws yn llyfr coginio Tamara yn cael ei ddangos
uchod.

Mae gwybodaeth i drawsnewid unedau yn cael ei rhoi hefyd, sef y canlynol:

. Mae 1 cwpanaid tua 240m1

. Mae 4 owns tua 1159

. Mae 1 llury fwrdd yn 15ml

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-55)
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(a) Cwblhewch y rys5it ar gyfer 8 person gan ddefnyddio ml a g.

tl5 y ?, = &AO 2407) 28O

i;,;,;,;
tawt5 l I5.O

6 o*n5

Pasta A saws caws ac asparagws

Ar gyfer 8 person

Cynhwysion:

.. g M'enyn

tlto g Asparagws

610 s pasta

a Nionyn/Winwnsyn

hO ml Gwlych (stock)

32O_ mt Hufen

114 5 s caws

(b) Mae gan Tamara garton ] titt o hufen.

Mae ganddi feintiau mawr o'r cynhwysion eraill i gyd.
Cyfrifwch y nifer mwyaf o ddognau (portions) o basta i saws caws ac asparagws y gall

Timara eu gwneud gan ddefnyddio cymaint'o'r hufen i phosibl. 14)

Byeysa^ 3b n I >A;ra d fa feYson *80ml
,f_y.rcrggn fbOmI / Dir^ dgqnohufe-no,r
e berSon 60rnl 6'\ iwner,rJ- d.c,on arall

I

141

ahl wJEc cBAc cyf (4370-55)
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Helaethwch (enlarge) y si6p sy'n cael ei ddangos ar y grid yn 6l ffactor graddfa 2, gan
ddefnyddio A fel canol yr helaethiad. t3l

(b) Adlewyrchwch y triongl yn y llinell ! = -x. l2l

01 WJEC CBAC Cyf.

fuforyr
yn u'rig
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Cylchdrowch y triongl sy'n cael ei ddangos ar y grid isod trwy 90" yn wrthglocwedd o
amgylch y pwynt (-2, -4). l2l

?^y, &rgrpib

O WJEC cBAc cyf Trosodd.
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(a) Ehangwch yjs + r.

$6 t 35

(b) Ffactoriwch 4x3 - 2x. l2l

?x (Lxa - D

Enillodd Manilo rywfaint o arian.

Rhoddodd ef fo o'r arian a enillodd i bob un o'i ffrindiau agos.

Cadwodd y gweddill sef f o'r arian iddo'i hun.

Faint o ffrindiau agos sydd gan Manilo? I3l

fely rne\s Ii ff r:inAra* gn coe | * -r syron.

l^ qe L ,rh a #*,

t2 a t E 6 11 13 rt t6tb t7 En,@Lt tzi*

7o, ovion
t3 ..*.6YlO^ J

lhit Aitnrt
a5o 3

O WJEC CBAC Cyf
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Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae Dafydd yn gweithio gyda'i reolwr adran mewn siop adrannol (department store).

Mae ganddo gyflog o t17 000 y flwyddyn ac fel arfer mae e'n cael bonws bob blwyddyn.

Rhaid i Dafydd wneud dewis ynghylch pa fonws i'w gymryd o'r rhai sy'n cael eu cynnig gan y
siop eleni.

Mae e'n gallu cael naill ai
. y gyfran leiaf pan fydd f2500 yn cael ei rannu yn 0l y gymhareb 2 : 3 gyda'i reolwr adran

neu
. swm o arian sy'n hafal i 6% o'i gyflog.

Pa un o'r ddau gynnig bonws hyn dylai Dafydd ei dderbyn?
Rhaid i chi ddanlos eich gwaith cyfrifo a rhoi rheswm dros eich dewis. l7l

kwis O l*Ti t* 
15oo sn 6'! 5 s5mhaveb A', 3

,ffi L6a-5:5oo.

3 x 5oo : *, tgoO

Daryjs @ 6), "r cgt!

J 1oo6Ax5oo: :- Acltb l
I **t*r\ I/ *zsoo '/

x h,, r?, * lzo

+

r\;;h ;;ii i o;rJi il;;bir; ;;;G ;";;;
tswrr, q a-vian sgln hc"fot i b 7* p^ i edfl"*l' €tn -ei

f,oA, 5., Ag{b6n * lo Jr. f-J U," a! S g{"W Uman

I
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Mae Martha'n gosod cynllun newydd ar gyfer gwely blodau yn ei gardd, fel sy'n cael eidd4gG
yn y diagram isod.

(a) Cyfrifwch faint ongl x.i,r - -artr/-o -I5 tii'o-

-t5 125 55

,= 5-5

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

O wJEc cBAc cyr (4370-s5)
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Mae gan Martha wely blodau arall A si6p paralelogram.

Mae'r ochrau hiraf yn mesur dwywaith gymaint A hyd ochrau byrraf y paralelogram.

Perimedr y gwely blodau hwn yw 24 metr.

Gadewch i hyd un o ochrau byrraf y gwely blodau fod yn z metr.
Lluniwch hafaliad yn nhermau z.

Datryswch eich hafaliad i ddarganfod hyd un o ochrau byrraf y paralelogram.
I3l

Lzf z +_ LL +z = *!r
6z > 1-l
z>3't;b

l+rr | (y\ovr

I
Arholwr
yn unig

ilg}- a.,\vou b;rral $ fr.r^lelgvatn f^/ 
,1 meUY,

r\

a!,) WJEC CBAC Cyf Trosodd.
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9. Mae graff llinell syth yn cael ei ddangos isod.

!=4x+l'5
X C'raadianb

KhJngdo YioL
lo5

GraMrhn!
-|.,5
t

-_2

xg

(a) Mae gofyn i chi gysylltu un o'r hafaliadau sy'n cael eu rhoi isod i'r llinell syth.
Rhowch gylch o apgylch eich dewis o hafaliad.
Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo neu roi eglurhad ar gyfer eich dewis o ateb. t2)

GradAhnb x RlwnqaorhA '6 
SYradotim E?6ll'6'{

!=-4x+l5 X -t l.5y=4* "ot 8y=3x+12

-D)ur/i
32-t-.:, -t 

t

lr i

ll
'.: -1

i

a

r*
lia
+

y=-|x+r.5
X e;oHianb -o'5

Nns \wn gn ha{alia.I s$h rhqi l}ine[t s;tln e{o

S*dAlanE- 
-* "- r:hUnSde-rld- l:5, Fct s5fn

*e\ ef Ao\cm$os_ crr $ gro',(f uclmtr,

!t WJEC CBAC Cyf. (4370-55)
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(b) Darganfyddwch gyfesurynnau canolbwynt y llinell syth sy'n cysylltu (2, -4) a (-2,6).
l2l

Arholwr
yn unig
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10. (a) zfed term dilyniant yw 3n2 + 2n.
Ysgrifennwch dri therm cyntaf y dilyniant.

3xtltLxl=3xl+a=3+a=5
l2l

Arholwr
yn unig

3xA^f2r/-3x*+Lf = t2.t+= I6
3x3'*2x!:3x1 t6: *1 +6 =33

(b) nfed term dilyniant yw 5n - n2 .

Darganfyddwch 10fed term y dilyniant.

5x to - lo4 = 5o -wo
t1l

: -5O

(c) Darganfyddwch nfed term y dilyniant -9, -6, -1, 6, 15,26, ...

NA

lzt

ilf.A tevrn U Art6nrant y D- - lO

': I ,' | .' j

D WJEC CBAC Cyf. (4370-55)
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Mae Harriet yn buddsoddi swm o arian mewn cyfrif cynilo sy'n talu a.dJog o 3% y flwyddyn.

Does dim rhigor o adneuon nac alldyniadau (depos its or withdrawals) yn cael eu gwneud.

Mae taenlen yn cael ei defnyddio i gyfrifo'r cyfanswm, f.A, yng nghyfrif Harriet.
Mae'n cynnwys y fformiwla

A=220 x 1'03',

ac yma x yw nifer y blynyddoedd ers i'r buddsoddiad gael ei ddechrau.

(a) Faint gwnaeth Harriet ei fuddsoddi ar y dechrau yn ei chyfrif cynilo? t1l

* aao

(b) Cyfrifwch y swm yng nghyfrif cynilo Harriet ar 61 1 flwyddyn.

log2o $ reo
to2o Jzt

32u J e ,oo

121

@ WJEC CBAC Cyf Trosodd.
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12. (a) Ffactoriwch l-qx-2lathrwyhynnydatryswch x2-4x-21=0. g
*-tr-ll = U--r)(xr3).

lrtolwr
p unig

F.!!I x':\x-?t= Q
(x- 

")( 
xrS) = o

Unoi X-+=Q neu x-*3=O

(b) Datryswch 2x=* 3 * 4x=*l = 4]
322

Dw[1u. \f t6 _t rtr + ! = + 3
3

t4l

fRE6u,\ Ll7-t6 tleXt)= lel
lbr t1 = I a1

lbx= 121 -1
l6x= t 20
8x= 6o
\x = 3c)

2x = 15

x = 1.5

WJEC CBAC Cyf. (4370-55)
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(c) Gwnewch e yn destun y fformiwla ganlynol.

d(2+e) _.

--J

)-e

d"(2+e)-: 3 C5-e) Lluasi efo $<
2.L+)a= t5-3e_ Ehangut-

due t je = t5-2L hit-dre(n*
ate; j) ; i;: i{

Bhar'ru e{oLt3

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-55)
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13. Mae'r diagram yn dangos silindr.

?rl

Nid yw'r diagram wedi'iluniadu wrth raddfa

Radiws y silindr yw rcm a'i uchder yw ftcm.

Mae'r pwyntiau P a Q ar y cylchynnau ar ddau ben y silindr.
Mae'r pwynt P yn fertigol uwchlaw'r pwynt Q.

Trwy ystyried rhwyd y silindr, darganfyddwch fynegiad ar gyfer y pellter byrraf o
deithio o gwmpas y silindr.
Rhowch eich mynegiad yn nhermau r, h a r.

fot S sitindr

,l
h

.L

PiQwrth

t4I

lr,n,lur.lq*,b qw^ q silihdr(I """"""""""'*, :P W,&1 t!:fhi: lll,dl ,1-Fhsal *:.

\,^4/(h o\eiElr io o

: \/ har- (zrf r)z

@ WJEC CBAC Cyf

Arholwr
yn unig



14.

21

LwVsau bag o datws yw 3kg i,r cilogram agosaf.
Mae sach yn cynnwys S bag o datwsl

cwblhewch y sticer canrynor i'w gydio wrth y sach hon o datws.

Mae'r soch hon o 5 bog
o dotws yn pwyso

o leiof .....!..?.:.5.... k9

Go1! bag e AaEw l hr), rhw_ng ?,5'(,g a 3,5K3 
,

Ay ei !e_i3f r mae_ I

^.5

b9g e A4tw: Jn F_wUs o i 15_ltg,

Arholwr
yn unig

121

r5
.-.
te,5T

hr ef leiof 1 rnle 5 bqg o o\ahvus U n

FwSso 11.5t'3

h WJEC CBAC Cyf (4370-55) Trosodd.
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15. Mae'rtablyn dangos rhai owerthoedd != 4x3 -12x2 argyfergwerthoedd x o-1 i3.

(a) Cwblhewch y tabl drwy ddarganfod gwerth.y pan to x = -1 ac x = 1.

5=4^.-l),-|';c:nd..,;4",a:i1;ie
Y: tx-l - l2.x \ Uz *xl-tax h

(b) Gan ddefnyddio'r papur graff isod, lluniadwch graff y = 4x3 - l2x2 ar gyfer gwerthoedd
x rhwng -1 a 3.

11l

I2l

6'8X

.t- -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

l' -tb -3'5 0 -2.5 -6 - 13.5 -16 -12.5 0

/

'br WJEC CBAC Cy'l (4370-55)
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(c) Ysgrifennwch gyfesurynnau'r pwyntiau ar y - 4x3 - lzx2lle mae,r graddiant yn sero.

C2 )r( -tb \
)

(ch) Panfo'rllinell y= 8-8xyn caeleithynnu rhwng x= l acx= 3, mae,n croestorri,r
gromlin / = 4x3 - l2x2 mewn un pwynt.
Defnyddiwch eich graff i ddarganfod cyfesurynnau,r pwynt croestoriad hwn.

Arholwr
yn unig

@ wJEc CBAC cyt Trosodd.



16. (a) Mynegwch 0.3427 fel ffracsiwn. l2l

11o= j3.13
o-=33.,1,? . o.= 331-3_ ) *= ll3l )^= 31 7

(b) Ysgrifennwch unrhyw dri o werthoedd x lle mae ,i ,n gymarebol. t2t

(c) Rhowch enghraifft o rif anghymarebol

(i) sydd A'i sgwdr yn gymarebol, t1l

(ii) sydd 6'i sgw6r yn anghymarebol. t1l

"lT

= B1 1- 8' f 6 fa

AFotrf
f r.E

=50

O wJEc cBAc cyf. (4370-55)
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17' y;3;:Xl""gram vn dangos yr amseroedd y gwnaeth pobr mewn grwp eu cymryd i ddringo set

Dwysedd amlder

1.2

1.0

0.8

0.6

0'4

0.2

0 10 20 30 40 50 6065 70 80 90 100

Amser, r eiliad

Cyfrifwch nifer y bobt yn y grWp.

$xo,fl- : 6 3x 2.= 6loxo,l: + 3o xl= 60

(a)

@
@
CI

i....1

;l
,,,11

l1

i t-
11.

iil
iiI r-f i l

i'.f

.i.1...

.,,,.i

rl i+
I t... I i. --i f:li l

l -'|
i-ii.i -i I

il
ti
i....1

:i
ri

'f- i-i i
ti: i

i

1....r:..i

i i,-i : t..|..i. ,f --

'lt.
--: -i:..:L -D: tFr

"1,;

- 

-- 
-i 

.A-.
-,*at --l-l-

-_-++- :l
'i-i

-,-'t...r

ii L

-i

F I

i

Arholwr
yn unig

t3l

loxo,$ = 8 3oxo.) = 6
@

@

lOx l.?= la
Dx l.o= tC)

30 xo,l - 3

A t g+C +Of l-lannerE
121

6t t t8 rtL+ C{*io)
30 f5

'lr WJEC CBAC Cyf (4370-s5) Trosodd.



zo

18. Mae gan Rhodri bedwar p6r o esgidiau.
Lliwiau'r parau o esgidiau yw coch, porffor, du a gwyn.
Mae'r esgidiau'n cael eu cadw mewn cist mewn ystafell dywyll.
Mae Rhodri'n dewis dwy esgid ar hap.

Cyfrifwch y tebygolnrydd bod Rhodri'n dewis

(a) dwy esgid, ac nid yw'r naill na'r llall (neither) yn lliw porffor,

2;l
t3I

l"f

Arholwr
yn unig

l-i-- ?o(f,a
; ;*,i,; - ;;iie - fofifa( a- Arall
Yr7

{

)1 ?7 ?o1fur
V \ kral I Arat I

nafr\ nrr !!a!\ 61 iliw pfur r ff *. + :
(b) pir cydwedd (matching) o esgidiau.

56 56 56

s6

L 7)

O WJEC CBAC Cyf
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