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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU ! 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.

Cymenruch:r fel 3.14 neu defnyddiwch y botwm r ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH 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 8(a,).

I'r Arholwr yn unig

Gwestiwn Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 4

2. 4

3. 6

4. 8

5. 7

6. 5

7. 4

8. 9

o 5

10. 3

11. 6

12. 4

13. 7

14. 4

15. 6

16. 5

17. 7

{8. 6

Gyfanswm 100
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Rhestr Fformiwl6u

Artrrynebedd trapesiwm = ){o * iln

Gyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Gyfaint 
"66, 

=t nr'

Arwynebedd arwyneb sff6r = 4rcl

I
Cyfaint c6n = ircr:lt

Arwynebedd arwyneb crwm c6n = rcrl

Mewn unrhyw drtongl ABC
abc

Y rheol sin grr T = sitl -B = sin C

Y rheo! cosin a2 = b2 + c2 - 2bc cos A

Arwynebedd triongl = )obsin C

Yr Hafaliad Gwadratig

Mae datrysiadau o*2 + bx + c - 0

lle bo a + 0 yn cael eu rhoi gan

@ WJEC CBAC Cyf
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Prynodd Agatha a Bryn rai pennau ysgrifennu yr un.
Roedd pob pen ysgrifennu brynodd Agatha yn costio t2.20.
Roedd pob pen ysgrifennu brynodd Bryn yn costio t1.40.
Cost y pennau ysgrifennu i gyd oedd €13.
Faint o bennau ysgrifennu gwnaethon nhw eu prynu i gyd?

fen,,a,, h t1"\

ft t.zcs

J-ll, ro
3 t s.2o

fenrtatt B,
$ t.+o
*t"to

ir.+o
t l.so

1a.60

^} 
r 1.oo

141

flo"
Aoe-

Fet\ 7 o bentlctur ; n"dl

ia.t:o t J+'rc: ' Jq
AgaUha.Sn frff
Brjn Un

maent 5n
f'a'*
f'tn^

"+ o bennaw
A o benna t^

rD WJEC CBAC Cy, (4370-56) Trosodd.
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yn unig



2. (a) Cyfrifwch faint ongl fewnol mewn polygon rheolaidd sydd 6 12 ochr.

. lc, X lfuo = l6aoo
t3I

lL onql.
0 M"inE bob on2!-. fi€r,r,n ol wt l5o "().....()

fellyat ooo;tV z l5Oo

Arholwr
yn unig

Ydy polygonau rheolaidd sydd A 12 ochr yn brithweithio (tessettate)?
Rhaid i chi roi rheswm dros eich ateb.

No. y5 ; n1lr yw l-5_o $n Ff*eLey ? 35o,
t1I

O WJEC CBAC Cyf.
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3. (a) Symleiddiwch bob un o'r canlynol.

(i) -7g-+n-e;g-(-sl) -- --7g -+h-bg t8h t21

I
Arholwr
yn unig

(ii) 3p6 x5ps 11I

(iii) # nI

?J*

(b) Mae pensiliau'n costio x ceiniog yr un.
Mae pennau ysgrifennu'n costio dwywaith gymaint 6 phensiliau.
Ysgrifennwch a symleiddiwch fynegiad, yn nhermau x, ar gyfer cyfanswm cost 3 phensil
a 4 pen ysgrifennu. 121

3x f Lf (2x)

= 3x.f 6X

= llf

@ wJEc CBAC cyr. (4370-56) Trosodd.
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1. (a) Yn Newterry, ygbrriad dyddiol cymedrig am yrwythnos gyntaf ym mis Ebrill oedd 3'8crn
O gymhant'rwylfmos gyntaf hon A'r wythnos gantynol, glawiodd:

. 1 cm yn frry ar ddydd Sul, dydd Llun a dydd Mawrh yr ail wythnos nag ar y diwrnodau
hyn yn ysbd yr wythnos gyntaf,

. l crn yn llai ar ddydd Mercher, dydd lau a dydd Gwener yr ail wythnos nag ar y
divvmodau hyn yn ystod yr wythnos gyntaf,

. yr un faint ar ddydd Sadwrn yr ail wythnos ag ar ddydd Sadwrn yr wythnos gyntaf.

Beth oedd y glawiad dyddiol cymedrig yn yr ail wythnos?
Rhoilch reswm dros eich ateb. 121

Sqt Llu," Mawrtln f4rclr. lart Crwener Sr.rlt rru
+l fl +t -l -l -t o

Glawiod, {yaaol cTrneAtf Jt ai I wfr-s y 3-6crn

Kheswm I fnae cbf"nsu/rn {,awi,.L rlghnnas I J ^
hafa\ r' &i6^rls,"fl dawb'L 

wgthnal A-'

(lrrae bob t I J^ yZrvt efo -I r'crAae)

ry ,,^n .gFrnswrn )

@WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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(b) Yn Summerfield, cafodd y glawiad am bob un o 30 diwrnod eifesur.
Mae'r canlyniadau wedi'u crynhoi yn y tabl isod.

Glawiad dyddiol, r, mewn cm Nifer y diwrnodau

0'5 < r 11'5 5

1'5 < r12'5 11

2'5 < r(3'5 13

3'5 < r14'5 1

2
j
+

ConolbnnymL

(i) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer y glawiad dyddiol cymedrig am y 30 diwrnod. l4l

or-fxl: + - l,3cr,.
1o = L.3cr* i un lle Aeqol

(ii) Nodwch y dosbarth modd.

Ddsbarth modd 1'5-3 (< 3'5

(iii) Ysgrifennwch y dosbarth mae'r canolrif ynddo. t1I

Dosbarthcanotrifot l:5- S tt',5

3o:2: l5

l,!ta{r cowlv;f rhws eib,elr\41''L )rtLa.' 15 a'16'

PlaU, ef Lerncrt^ &La tru Un 5 So5$ov%t

l'5 S r <2'5

t11

@ WJEC CBAC cyf. (4370-56) Trosodd.
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5. (a) Mae cwmni rhyngrwyd, sy'n cynnig cyfnewid ariannau,
ariannau felsy'n cael eiddangos isod.

Arholwr

yn dangos tabl trawsnsrvrd 
Yn unig

Cyfnewid o

doleri UDA

1$

punnoedd
Prydain

€1

doleri
Canada

1$

ewros

1€

doleri
Awstralia

1$

Cyfnewid ! doleri UDA 1 1.59003 0.967202 1.4304 0.916279

punnoedd
Prydain 0.6289'15 1 0.608287 0.8996 0.576261

doleri
Canada 1.03391 1.64395 1 1.4789 0.94735

ewros 0.699105 1.1116 .0.676175 - 1 0.640575

doleri
Awstralia Jr6i?> 1.73532 1.05557 1.56109 1

Dyma'r dull o ddefnyddio'r tabl hwn o gyfnewid ariannau:*

I gyfnewid punnoedd Prydain yn ewros, darllenwch i lawr y tabl, f 1 yw 1 .1116 ewro.

Gan ddefnyddio'r cyfraddau cyfnewid o'r tabl, cyfrifwch y canlynol.

(i) Cyfnewid 200 o ddoleri UDA yn ddoleriAwstralia. l2l

2oo^l:o:1!37=2l6-.2T|AabYWk\
fl' le "legoJ$,tyu,*t I

(ii) Faint o ddoleri Canada gafodd eu cyfnewid i roi 250 ewro?

lso 7 o ,67 btt5 = 361.7 %7 7 t7 " "
= $ esl.tl l,;ter

.i.roL

l2l

€l WJEC CBAC Cyf (4370-56)
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(b) Llenwch y ddau fwlch, sy'n cael eu dangos 6 llinellau dotiau, yn y tabl trawsnewid ariannau
canlynol. t3I

lr t*:5 = O.oa 7Wo6%7

Cyfnewid o

doler
Hong Kong

1$

ien Japan

1 yen

ewro

1€

Gyfnewid i
doler Hong Kong 1 ll.o1Ztq256

ien Japan 1 133'5

ewro 0.090147 1

I
Arholwr
yn unig

@ wJEc cBAc cyf. (4370-56) Trosodd.
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6. (a) Datryswch ! + +z = 53 .

I=s3-+e
f rr3: ll
X = llxS

l2l

Arholwr
yn unig

(b) Datryswch o'r.1' 
= o

tto-t> 'lx tl
\o-/, = +Lf

t3l

t0- +* > /,

! WJEC CBAC Cyf. (4370-56)



Mae datrysiad i'r hafaliad 3x3 - x = 4'5 i'w gael rhwng 1'2 ac 1'3.
Darganfyddwch y datrysiad hwn yn gywir i 2 le degol.

kLeb
l, a 3,16+

5.21 |

1,2+ +.+ 1187 7

I "75 1.6oq 715 RY'X fawr_

t-"+5 +,5 r+ + 3+3375 Rhg faw_r

[, 3

Rh q €c,cL''" " .'" "'sr""'r""".'"""

EhJ fw

@ WJEC CBAC CyI
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8. Arwynebedd arwyneb cyfan un ciwb yw 54cm2.

ffi

hry^nebeAA oiwvnrreb brb u^ ,, ,^sre,bau yt, 5#b

...,Y;...'i;L.J'..;A....',0,.;;;;....;;.;;;A.:..........

Too tx'l:3L
- I t 4tG*aeLJ,. 3 G C:lnafal ir to;i)

5+;6 =1

Mae pedwar o'r ciwbiau hyn yn cael eu cysylltu A'i gilydd i wneud ciwboid fel sy'n cael ei ddangos
yn y diagram isod.

,I
'397\a--3.

(a) Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu lsgrifenedig yn y rhan hon o'r cwestiwn.

Cyfrifwch arwynebedd arwyneb cyfan y ciwboid sy'n cael ei ddangos yn y diagram
Rhaid i chiddangos eich hollwaith cyfrifo.

O wJEc cBAc cyf.

Arholwr
yn unig
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(b) Cyfrifwch gyfaint y ciwboid sy'n cael eiddangos yn y diagram. t3I

Arholwr
yn unig

: lOSc rn3

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-56) Trosodd.
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9. (a) Prynodd Lucy siaced dylunydd (designer) am t120.
Gwnaeth hi elw o 260/o drwy werthu'r siaced mewn arrverthiant (auction).
Am faint cafodd siaced Lucy ei gwerthu yn yr arwerthiant?

* tto x 262 = tSr'1o
* tuo + J 3t.2o = *, rct.eo

t31

Arholwr
yn unig

xb57o
(b) O wybod bod 65% o fesuriad yn 43'55 metr, cyfrifwch y mesuriad cyfan.

+3,55

l2l

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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{0. Ar y papur graff sydd wedi ei ddarparu, lluniadwch y rhanbarth sy'n bodloni pob un o'r
anhafaleddau canlynol.

x+y{4

Gwnewch yn siWl

Arholwr
yn unig

hrr\ cudAiql

CuddiA,A /
s^AdiAr\J JFI

Cgiriq- Co to) 
'

o+;i +; a a4 / o S 2xo+ft
o{'t /

{-2x,1+

@ wJEc cBAc cyf (4370-56) Trosodd.
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11. Mae'r amserau gymerodd gweithredwyr gwasanaeth i gwsmeriaid (customer service operators)
i ateb 120 o alwadau ff6n yn cael eu darlunio yn y diagram amlder cronnus sy'n cael ei ddangos
isod.

Amlder cronnus

120

los
100

.Li
80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tO fu 1e Amser, teiliad

71

(a) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer yr amrediad rhyngchwartel.

J a - '|o :- 3a eilisl

60

#
49

I

+

20

121

/
t;

/.
J '/",

l..ittiiii I

.7 /,
il.
/

n
: --1--1-I 1

l

1,1:-
1)tl
) | )..i

Arholwr
yn unig

tr-r WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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(b) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer y canran o alwadau ff6n a gafodd eu hateb o fewn
50 eiliad.

50 aAial + Lls
121

g alwal-

Crnr-rn # { p"/e
= 0,315 x wo/o

Arholwr
yn unig

(c) Cafodd y tTm gwasanaeth i gwsmeriaid darged i ateb 90% o'r galwadau ff6n o fewn
75 eiliad.
A wnaeth y tim gwrdd i'u targed?
Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo a rhoi rheswm dros eich ateb. t2l

lolo o lao_: tLo*qde_

=- lo I gt!*"L

. ... . .... u...........Y....\

I Lirn Wd A* trnry*,

5/,= 37,

O wJEc cBAc cyf. (4370-s6) Trosodd.
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Mae cwch hwylio yn hwylio ar gyfeiriant o 138'am 3.2km.
Yna mae'r cwch hwylio yn troi i hwylio ar gyfeiriant o 27O".
Cyfrifirch y pellter mae'r cwch hwylio yn ei hwylio i'r cyfeiriad hwn nes iddo fod i'r De o'i safle
cychwynnol. I4I

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

luo-1360=+e.o

Gogledd

Arholwr
yn unig

sin? c

3,e

x = 3,1 x Sin +2o
y= e, ltl a I -79+

tr= 2, l*Xrn j a re lesol

@wJEc CBAC Cyf
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13' @) 
B:H:ffi:n:ffi?[?i;:,,'#:;fliil:ror isod san ddernvddio du, arsebraidd

5x+)y--5
4x*Jy= 3

<D<)

I

Arholwr
yn unig

I4l

l3l

o
@

x3 15x - r5xa 8x
1x : -al

X= -ll:1
T= *3,..--_-__

@
*rc + ZJ : 3

3g = t5 = -rS r-tc)

(b) Datryswch yr I tnlynotR [il; ;J,j ;Ef,'#r?,ffi ,y;u 
re desor

=:5/

)(r ):O
Oirn besjb ffacEorio

tt-*^gr*1

5x2 + 3y-7 =0

@) WJEC CBAC Cyf (4370-56)

Trosodd.
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14. Mae cwmni'n cynhyrchu casys dillad sydd 6'r dimensiynau 55 cm wrth 40 cm wrth 20 cm.

Mae rhywun wedi gofyn i'r cwmni gynhyrchu cas dillad newydd sy'n llai o faint.

. Rhaid i'r cas dillad newydd fod yn gyflun A'r cas dillad gwreiddiol, gyda dimensiynau yn
yr un cyfrannau.

. Dylai cyfaint y cas dillad newydd llai fod yn hanner cyfaint y cas dillad gwreiddiol.

Darganfyddwch ddimensiynau'r cas dillad newydd [lai.
Rhowch eich dimensiynau yn gywir ifanwl gywirdeb priodol. l4l

,;;;;m;; ;;;r;r, l; "^ lr"
55x ){o,g= T3,1cm

i;i ; i,{C; ir,a;;

i{;i)
riox 3{o,S

Arholwr
yn unig

6ruirioi cTtapb ;f r- hengors dttlal- : qltA r r-leA x ulhAe/
" tir"" "" ""'

-- 5S x tto x&o

= +"t 60 4rt
jtbL ney5

O wJEc cBAc cyf. (4370-56)

AA = I3,1 x3l'7 x rs,1
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Mae'r tebygolrwvdd I 9f99 Dilys yn prynu potel o ddwr yn annibynnol ar Dilys yn prynu afal.y tebvsorrwvdd i ovbo birvs vn pivn'r--;i; fi;;iJl'o'o',i,li* o.re.
(a) Cwblhewch y diagram canghennog.

o,_16 io,6=oo3

Arholwr
yn unig

l4l

Mae Dilys yn prynu
potelo ddWr

Mae Dilys yn
prynu afal

Nid yw Dilys yn
prynu potel o ddWr

Nid yw Ditys yn
prynu afal

Mae Dilys yn prynu
potel o ddWr

Nid yw Dilys yn
prynu potel o ddWr

(b) Darganfyddwch y tebygolrwydd na fydd Dilys yn prynu afat nac yn prynu potel o ddwr.

O, Lh xorT = g.Lg 121

O wJEc cBAc cyf (4370-56) Trosodd.
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16. (a) Mae'r diagram isod yn dangos cylch A chanol O.

Nid yw'r diagram wedi'iluniadu wrth raddfa

Cyfrifwch feintiau onglau a a b.

160"- ! z5o = 55o Sbox 2 = UOo
t3I

Arholwr
yn unig

o=L2 " L- llO o
u - ........-..-..-.-...

(b) Mae'r diagram yn dangos tangiad i gylch.
Mae fertigau'r triongl sy'n cael ei ddangos i gyd ar gylchyn y cylch.

Nid yw'r diagram wedi'iluniadu wrth raddfa

Gan roi rheswm dros eich ateb, cyfrifwch faint ongl c.

It* f elet\ t_5! r\W1 EangraA a chc'rA""""";""""""""""'n''""""' "'J".," '

i, f ery!- q 
Un g seJmsnE e{!elo-!,

@ WJEC CBAC Cyf

,=.85-.. o

121
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17. Mae'r diagram yn dangos y trionglABC.

lb.oo+b t3 tcacr^

C
h

lO,6 crn

Nid yw'r diagram wedi,i luniadu wrth raddfa

Rydych chi'n cael y wybodaeth ganlynol:

. Mae D yn bwynt ar yr ochr BC

. Mae ebc = 35. ac AdB = 60"

. Mae AC = 10.6cm a BD = 14.2cm

Cyfrifwch hyd AD.

sin35a 5 in 60
c = sl16o"( %

5 '; 
j5;

c= lb,oo+bl366cm - 2x t*.Zx tb.oo+6 t3 b6 x c/,s 35o

; Nl-l4behr('-fr tb$gy*,r
l;rtorqf'

C0

b

t*.12+ ,b. i4b tiisc

Arholwr
yn unig

aa= 65.*51 b 3 7t5
4,=

-

V rs.+5-7 637 v5
C< 1. A+*3 3oo3t
q-:.9rAcrn i un lle aro I

l oZcn

6) wJEc cBAc cyr

dgffl t yr

Trosodd.
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18. Mae'r diagram isod yn dangos cylch A chanol O'

Nid yw'r diagram wedi'iluniadu wrth raddfa

Cyfrifwch arwynebedd y segment sydd wedi'i dywyllu'

; #in;;Ia

t6I

:-ffi^'f^-r'c,
= l7't1 a1q ;6 4 ;*'

Arholwr
yn unig

= lO, 5 b55oo *6c rna

= 6 ,OO1 +1 1-l b^

= 6, 6lcm* I' L le' Aeg"L 
t

DIWEDD Y PAPUR

@ WJEC CBAC Cyf (4370-56)


