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CYFRIFIANNELL YN Y

PAPUR HWN

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISVVYR

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.

Cymerwch 7r fel 3 '14.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

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

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

Nifydd 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 mathemaiegol) yn cael ei ystyried wrth
asesu eich ateb i gwestiwn 4(c).

l'r Arholwr yn Unig

Cwestiwn
Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 4

2. 11

6

4. I
5. 7

6. 4

7. 7

8. I
9. 't'l

'10. 10

't't. 3

'12. 7

'13. 5

14. 5

15.

Cyfanswm 100
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Rhestr FformiwEu

Arwynebedd trapesiwm =

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Cyfaint sff6r =Jrl
Arwynebedd arwyneb sff6r = 4zrr-2

Cyfaint c6n = Jnrri
Arwynebedd arwyneb crwm c6n = 7I,1

Mewn unrhyw driongl lrC
ah

Y rheol sin ,iu,l = .rn B - .in C

Y rheol cosin a2 - b1 + t:2 2hc cos A

Arwynebedd triongl - -1al .in t

Yr Hafaliad Cwadratig

Mae datrysiadau a.\: +&.\'+. =0

lle bo 11 + 0 yn caeleu rhoi gan

+b + b)h

-h )- J(b1 - 4acl



1.

Mae'r diagram yn dangos y trawsffurfiad o driongl,4 idriongl B.

(a) Disgrifiwch yn llawn drawsffurfiad posibl o drionglA i driongl B. l2l

N..a\sw3re),1ad 5 3 f!in9l! J: I . .

I

(b) Cylchdrowch driongl A trwy 90" yn glocwedd o amgylch y taddbwynl (otigin).
Labelwch eich ateb yn C.

Trosodd.
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2. aa) Datrvswch \ - tr,. l2l
4

3v -*zb

3x = 16x*?b
x*
r++

3v: W4
'v = t*t:3
L= ){

(b) Datryswch 9=18.

l= 1 ;lK
/=L

1= 16x x
l=t6t

t6/= 1

t1l

lt'

/ x=l
d_

(c) Datryswch 5x-12=3(r+6).

5x- t2 -- 3 Cr+ b)
I3l

Sx-tz'- 7x-+tt E han4a-
0

Ex-E'3x= \B -|Xnnw 3l
Lx-lL, \z C^s{1w

tI
-fovta,t t

Lx'- l{ +tL liit} iz
7Y,= 30
Y= 30 1^
x= \5

5 rrrn \e ia\a\ i o

Rh'on",n e (o &

/



fco Datryswch yr anhafaledd 9r+5<77.

1K+5 < aa
12)

1x < V7-5 Tynru 5

I

Iw <72 sTllleiAlio
la < v7)1 Rhanr'ra efo t
r< 6

(d) Ysgrifennwch y rhif cytun lleiaf sy'n bodloni'r anhatuledd 4, > 45.

ltzt5
x>t5;*
,7 lt.2b

t2)

rd-Rhif cyfan lleiaf .

(dd) Symleiddiwch l0'!.- x 5r x 2r..

lo/.x 5x^2x
50x2 xLX

t1l

\oo x3
-_--

ril wJEccBAc cy1. (1370.51 Trosodd.



/a) Lluoswm trr rhif cysefrn dilynol (consecutive) yw 385.' ' Darganfyddwch iwm y triihiriysefin nyn. I3l

Rhyf"..t CXg"ft^ e) j) 5.t ?, tt tz, !1 z31L"1r 
:

/a!y$ : 30 BIU foch
a;s;+: ios 

" r;J ?;;,^
5x7 xll = 35xlt

=jsi /

S,m 5 t1i /^'[ -.5s36in hSyy y 5+ 7.+ li . . .

=23

23
Swm y tri rhif cysefin hyn =



7

(b) Mynegwch ffactor cyffredin mwyaf 24 a 40 fel lluoswm rhifau cysefin ar ffurl indecs. [3j

2* t+o

7\/\
+to

I

-6

J -. .i^ I f f ur{-

t
6,+
: /\

6@

Trosodd.

...1!o.cEor 
C;ffr.Ji" l,lwgo{. lt a. rig - axLx2

6=23
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Mae Sophie yn mynd ar eigwyliau.

(a) Mae Sophie yn teithio pellter o 35 milltir mewn 2 awr 30 munud trwy draffig prysur.

Cyfrifwch fuanedd cyfartalog Sophie, mewn milltiroedd yr awr. t3l

Bqan edi. = fellLer -Amser
'- 35 ; 1.5

yn unig

= l* mill Eir { ""rt.ii:ii =il
2.5 x ll'- 21.5 ).5xt3 -- 3L.5
2. 5x 12 = 3c) 1.5xt*'- 3a

(b, Mae bag Sophie yn pwyso 221b.

Tua faint yw pwysau ei baq mewn kg? 11l

Aqe fk3 x 2:L fw1\
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(c) Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y rhan hon o'r cwestiwn.

Mae Sophie yn mynd i hedfan o Glasgow i San Francisco.
Mae hi'n cyrraedd maes awyr Glasgow ar ddydd Mercher am '13:40.

Rhaid iddi aros 4 awr 25 munud am y daith hedfan.

Mae'n cymryd 13 awr i hedfan rhwng Glasgow a San Francisco.
Mae hi'n gwybod bod yr amser yn Glasgow I awr o flaen yr amser yn San Francisco.
Er enghraifft, pan fo'n 10:00 a.m. yn Glasgow, mae n 2:00 a.m. yn San Francisco.

Ar ba ddydd ac am faint o'r gloch mae Sophie yn disgwyl cyrraedd maes awyr San
Francisco?
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo-

I
yn unlg

Dis71n^n i awr t+:+C)

O isq*il 1O rrru'ruA l{: oo
,, , ,,\J,,(l

CJI_tl.a* Gf.gow 1m f:,+o BA& Ite vc'r'e r

,Oi05 2 o,w(
al',05 Zawv

La:o5 lavr
o 2:o5 t aw(
O 3'.OS \ avf

O1',O1 l! cxw r
(0gda lare )

Iroit c\oc *^ 6l Z ^c,ro --' Camter San fronc6co)
o7io5 

^ob;05 I awr o l:05
5 awr
6 a,* r

o5;o5 \o.wt' / oo',o5 tN^ v awr
Oq)Os 3 aw( L3: 05 tnqo/ ER^;64vr
o3ro5 ! aw(

Dydd l^e-rdgr ^ LZ; oqAmser a

Trosodd-

lt-g*fo^ am 13 qy.r -------- ---rd6prl+e*-----
L3:ont8; o5

l1:o 5 lawr oo"o5
o l', 05

5 awr la o L+'as lo aw r
r 1l'l I os:o5 tt o*,

a2



(a)5.
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l\4ae gan Abhu hen feic sydd wedi cael ei ddittodi (danaged).
Mae'r olwynion ar goll ond mae ganddo? ffram o hyd.

lvlae Abhu wedi gwneud blaslun o'rffram sydd wedi'i difrodifel sy'n cael ei ddangos isod.

Mae angen iAbhu wybod hyd gwirioneddol DEfely bydd e'n gallu prynu darn newydd.

Gan ddefnyddio dim ond cwmpas a phren mesur, lluniwch luniad wrth raddfa o'r triongl
DCE-
Defnydd y raddfa 1 cm yn cynrychioli 4cm.

Ihgoqgch holl linellau llunio.

Trwy hynny darganf yddwch

GtvaAd[o:

t5l

t\ctc'
tbctr.J

(-i"
lcfn -- tcro

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrlh raddfa

Hyd gwirioheddol DE = a.\crq

*.*-*4



(b)
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Mae gan Val, ffrind Abhu, ffram feic ar werth.
Mae'r diagram isod yn lluniad wrth raddfa o ffram feic Val.

Mae Abhu yn credu bod FE yn baralel i GH.
Defnyddiwch eich onglydd (ptotactor) i ddangos bod Abhu yn gywir.
Rhaid i chi roi rhesymau dros eich ateb.

F? t = to2'
efra= 16o

l2l

I
yn unig

Gan 6A- ro?" ttf = 1600

mng F6$ * efrG ln or, o,,,^. -"*,rro I

oc fe\ m1e Fe 51 baralel I &J,

Trosodd.
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6. Mae'r diagram yn dangos petryalABCD.

l0 cm

X 25cm

lo crr.

D 12cm C

Nid yw'r diagram wedi'i tuniadu wrth raddfa

O wybod bod xB = 2.5cm, DC = 12cm a bod arwynebedd y triongt ADC yn 6ocm2, cyfrifwch
arwynebedd y trionglxBo. l4l

Arv.rrebedd.. Lri onql--- u "'- 0
&DC: soil x urc\nde6

4

@cm! -- t2cm x ?

6 cml x2. = lAcrvr x ?.

t20 > \LX ?.

7 = to"rrt

Avry6119beia t'!"y.L_ XBC= -Sailxuch&r
4

,.5 x to
a

-*)

-/-
t 2.5 cmz

-:-
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z (a, Datryswch yr hafaliad canlynol. 14)

20+3r+5 ).=13---T'--{ 4

+5+
20 +?* 1 +CS-x) = 13 Llr.rosi efo Lf

5
1Qo+ax) + +Cs-A : l3x5 1-\uosi e{o 5

roo + r9z t ,o-+L = bg en.Y:a
l2o+llx=bb c^:Eu Termatt,

llX = 6 5 -l2o fr*zrn ra l20U,, ,,,,,,,,,,

Y = -55 7ll Rhannu efa ll
T=-5

(b) Ffactoriwch rl:2- 10, t 16 a thrwy hynny datryswch yr hafaliad x2- 10r+ 16 = 0 I3l

X2-tcjX+lg=e
(x-a)(z-8)=O

\.trna; y -A = O ne\^ X-(= O
^,- a)a- 6 y=g

owJEc cBAc cyi 1437L5t Trosodd.

l
I



'14

Mae'r tabl yn dangos rhai o wedhoedd l, = 3r-l + 2 ar gyfer gwerthoedd -! o -2 i 2.

fa) Cwblhewch y tabl drwy ddarganfod gwerthoedd r pan fo \ - -2 ac.( - .2.

!;3xt+a 3=3x*tA
!; tA + a 5 = lA -t ?.

y t l+ J: l+
(b) Gan ddefnyddio'r papur graff isod, lluniadwch graff I = 3x2 + 2 ar gyfer gwerthoedd )r

rhwng 2a2. I3l

Y - -.aLa

=2tt5

I

^ 2,.\
J=JZ f7(

0

+a

-a -l
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(c, Ysgrifennwch gyfesurynnaut pwynt arl = 3x2 + 2 lle mae graddiant y gromlin yn sero.
t1l

tg.4t
(ch) Pan fydd y llinell },, = 2x + 5 yn cael ei lluniadu rhwng x =-2 acx = 2, mae'n croestorri'r

gromlin / - 3-\ + 2 mewn dau bwynt.
Defnyddiwch eich graff i ddarganfod cyfesurynnau'r pwyntiau croestoriad. t3l

yn unig

Pwyntiau croestoriad vn t.....1.1..3..... ,7L6 1u1 lolV ,3'-7 )

(oerb6.,oir at'ebion 5.5'n {!os h"fgd')

,4iwJECCBACCyr (4370 55) Trosodd"
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(a) Mae dis teg yn cael ei daflu ddwywaith.

\l
Maer sg6r yn cael ei gofnodi bob tro mae'r dis yn caelei daflu.
Cyfrifwch debygolrwydd cael o leiaf un 6. I3I

Taf liaa laf
tr-a-:J-"'t'',.,6 E= /6 .,e'f!':r*ei .,. -E-..==- / Rv*r*bdO\hal)

-/' b u L,-L:5

Tebggol.-vCaA c"e\ " leid un b: J- -5 +--L
3b 'sb ' 36 ..u
36(b) Mae Carwyn wedi prynu dis sydd a 10 ochr.

Doedd Carwyn ddim yn siwr a oedd y dis yn ddis teg.
Cynhaliodd arbrawf.
Cofnododd ef nifer y gweithiau iaflodd ef 6 ym mhob 10 tafliad o'r dis.

Penderfynodd greu tabliddangos nifer cronnus y gweithiau iaflodd ef6, er mwyn cyfrifo r
amlderau cymharol.

Nifer y tafliadau 10 10 '10 10 10 '10 10 10 10 10

Nifer y gweithiau
taflodd ef 6 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2

Nifer y tafliadau 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100

Nifer y gweithiau
taflodd ef 6 4 7 I 12 14 18 20 1t 1.9

Amlder cymharol
taflu 6

4
10

7
20

9
30

12
40

14
50

1B
60

2J
70

d
EO 10

4i
rOO

0.4 035 0.3 0.3 0.28 03 0.29 o.1 o.3 o.2j
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(i) CwblhewchdablCarwyngyferbyn. t3l

60 40 2o to qobto

(ii) Lluniadwch graff i ddarlunio amlder cymharoltaflu 6 ar ddis Carwyn sydd a
'10 ochr.

0-2

Amlder cymharol taflu 6

'r

o-4

0.3

01

4010 90 100
Cyfanswm y
tafliadau

I1l

c"rVn
graaaerrA m13 o dAaii 6a7,aL yert.

Trosodd.

o-

,-l
(iv)

"=o'
l\rae Carwyn yn dweud nad yw'r dis yn ddis teg.
Eglurwch pam gallai gosodiad Carwyn fod yn wir.

/v\ae o. 2

o qael 6 . v,l

i allq tne(o

naA *,r'
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'10. Mae Help4u a First Cal/ yn ddwy linell gymorth ff6n wahanol.
Cafodd gwybodaeth ei chofnodi am yr 800 cyntaf o alwyr (ca ers) y dydd ar gyfer pob llinell
gymorth.

Mae'r diagram amlder cronnus yn darlunio'r amser gymerodd y galwyr hyn i fynd trwodd i bob
un o'r llinellau cymorth hyn.

Amlder cronnus

Mae'r llinell solet yn cynrychiolit data ar gyfer y llinell gymorth ff6n Help4u.
Mae'r Ilinell doredig yn cynrychioli'r data ar gyfer y llinell gymorth ll6n First Ca .

fd Faint o'r 800 o alwyr i Firs, Cali gymerodd lai nag 15 eitiad i fynd trwodd?

300
Ill

60

I eiliadC. dri, .oMry
fil5t call ll.rf'lt\

I

310
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(b) Roedd Help4u wedi cael targed i ateb 40% o'r holl alwadau mewn llai na 25 eiliad.
Mewn gwirionedd, cwrddon nhw e'r targed gyda'r 800 o alwadau hyn.
O faint o eiliadau gwnaethon nhw guro eu targed?

1oo/o aoo g3lwaf,

to?, Go gclwacl

I3l

Yn AethJdAid r Aiagtom qynlder crohnus, 6l-e bo/d' Helpt[:arn lm.lder crqY\Ylt rJ ?E?bodd. ftetf
Wlo ,'n hall altllAa* mewn llai n a A I eilrad .

Fa!5 F9 -lc\eLtq nhw gura'r harged o EE!
(c, Pa un o'r ddau gwmni oedd a'r amser canolrifol isaf a faint o eiliadau yn is oedd hynny?

l2l

Canolnf fitst cal = loeilrbd.
celdlliF l+elr

j1,r -- 25ei lr'ad.

Ii- irs kirsk Call oedA d'r 
^w\le( 

canolrtfol isof, o 5 eilr'oed"\ d'r 
^w\le( 

canolrtfol f..:{, o_ 5 eilia{.

(ch, Cyfrifwch amrediad rhyngchwartel yr amserau ar gyfer pob cwmni

First Ca

c-hwqlbe! Ughaf -. chgiovhe! !so{
= t{o - lo

t3l

= 3O eiliad
Help4U

chwatLe! tlch+€- Chwalte! lsaf
= 35-13
= A ? eiliaJ-

(d) Cafodd un ot cwmniau hyn wobr am gyflymder ateb.y ffon.
Pa gwmni, yn eich barn chi, enillodd y wobr?
Rhaid i chi roi rheswm dros eich ateb. t1l

firsE qI ggn bo.I eu catgif=f un if.,

ldrwrEccEAccyr 143i0 so Trosodd.
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Mae'r diagram yn dangos cybh a chanol O.
Maet tri phwynt A, B ac C ar gylchyn y cylch.
Maet tangiad XAY yn cyffwrdd at cylch yn 4.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth ruddfa

O wybod bod AOC = 6x', darganMdwch fynegiad ar gyfer yAC yn nhermau )c.

Rhaid i chi roi rheswm dros bob cam o'ch gwaith cyfrifo.
Mynegwch eich ateb ar ei ffurf symlal

7Q1 = 3xo
I3l

'yn 
unig

g^n frA;r orf tr
{:";# "' .,r u'Y}rf
aar €oA. onal rhwnc Lanq,hA a cl-vd-\J '' II' 'U ,,,,,,'9,,,,,,'

qrf,c) 5n"hafo[ ^1"^d O" f
s-"Jrnent- eil"Ao-l CA6c) ,
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12. Ysgrifennwch bob un ot canlynol ar eiffurf symlal

(a) 'J50

= 5V2
@) J46 x 

"Dn

-- Axtf'ro* XxG

Ill

I3l

= +xr[ix5
-- Lox(1

-- 5^t/7

= *rt{ioxG = 2ar[1

: +xr/Jxr6xr6

rO (: + 2.,5)(z - "5)
cAA O

aG*2- 3xA t 3x''[6 -r + tt[! x't[l
= 6 - 3VE r- +yf - a,Gx'16

I3I

fV*b - 2_x5

tVE I \_'

Trosodd.

- -*



13. (a)

22

Mae'r diagram yn dangos braslun o _, =/(r).
Ar yr un diagram, brasluniwch y gromlin l, = -10).
Marciwch yn glir gyfesurynnau unrhyw bwynt lle mae'r gromlin hon yn croesi echelin. [2]

(b) Maet diagram yn dangos braslun o I = g6 + 2).
Ar yr un diagram, brasluniwch y gromlin y = c@ - 4).
Marciwch yn glir gyfesurynnau'r pwyntiau lle mae'r gromlin hon yn croesi'r echelin-r. t3l

y--ftr)

fs=6t*-*)



14. Mynegwch y canlynol fel ffracsiwn sengl ar ei ffurf symlaf

4r+3 6r-5zFI-3n+I
15l

4r+3 - 6x-5
2x-l Bx+ I

= iiiizjax.i,i t) ai;-i)iir-tt
Zr"-D 0{rD crb'DC,cTD

yn unig

= t2x.L+ +x +sx +3 - tlxa- Lx-lox 'r5
Zr":;a*+D -7rr-D$;6*

= \atz 1.r3x.r3 tty2--lbL t5
(zx-Dc7*+D CLx.-Dr3r1-D

= t2x2-+ t3x t j - laxz + lb)e -5
cLx-D${+ i)

-1- a'tx - d-

Czx-ii.3x'rD

r.r wJEc cBAc ct (!370 55) Trosodd.
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,t 5.
sin46'

F-I- "i,146"_l

[C-I-.h,,134' l
D sin314'

E sin44'

f- [*yo-
[c [*rtl

H sin136'

Mae Sallie a Bethan yn chwarae g6m drwy gysylltu cardiau sydd a gwerth hafal.

Mae Sallie yn cysylltu cerdyn A a cherdyn D.
Mae Bethan yn cysylltu cerdyn E a cherdyn H.

Pwy sy'n gywir?
Rhaid i chi fraslunio graff i egluro eich ateb.

Bethan s5h 63wir 
'- Aae r in +to i 5 i^ 136"

(n^" ;ilIC,: -";i; ji+,

t3l

yn!ig

LIe gwag ar gyfer y brcslun:

9

x

sio(1)q:

DIWE6D Y PAPUR

li wJEccBAccvi (1370.55)


