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CYFRIFIANNELL YN Y

PAPUR HWN

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU I 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 gw.ag priodol.

Cymenr,rch rc fe|3.14.

GVVYBODAETH 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
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 mathemategol) yn cael ei ystyried wrth
asesu eich ateb i gwestiwn 3.

l'r Arholwr yn unig

Cwestiwn Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 10

2. I
3. 6

4. 4

5. 3

6. 8

7. 6

8. 4

9. 5

10. 4

11. 5

12. 6

13. I
14. 2

15. I
16. 4

17. 6
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Rhestr Fformiwldu - Haen Ganolradd

Arwynebedd trapesiwm = lfa + 0n

Gyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd
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1. (a) (i) Ysgrifennwch, mewn ffigurau, y rhif tair miliwn, pedwar deg dau o filoedd a
chwech. t1l

(ii) Ysgrifennwch, mewn geiriau, y rhif 67056. t1l

Chwe- Aeg sqifi mi! o gh'arn Aeg chwech-

(b) Gan ddefnyddio dim ond y rhifau yn y rhestr ganlynol,

3786538948
ysgrifennwch

(i) dau rif sydd d swm o 75,

3+ a j8
(ii) y rhif mae angen ei adio at28 i wneud 93,,rt\

_29

65
(iii) ffactor 63. _ t1lo

I

(c) Ysgrifennwch 25467

(i) yn gywir i'r 100 agosaf,

755c/0

t1l

t1l

t1l

I
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(ii) yn gywir i'r 10000 agosaf.

7o ooo

(ch) Ysgrifennwch luosrif 8 lle mai'r digid degau yw 3. t1I

3a-

(d) Mae Sue yn defnyddio pob un o'r digidau 4, 9, 3 a 6 unwaith, a dim ond unwaith, i wneud
rhifau pedwar-digid.

(i) Beth yw'r rhif lleiaf mae hi'n gallu ei wneud?

3 +6q

t1l

t1I

(ii) Beth yw'r eilrif mwyaf mae hi'n gallu ei wneud?

1b3 +
t1I

@ wJEc cBAc cyf. (4370-53-001) Trowch y dudalen.
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2. (a) Ysgrifennwch y term nesaf ym mhob un o'r dilyniannau canlynol. tzt

Arholwr
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(b) Mae'r rhif 2683 yn caelei luosi6 10.
Beth yw gwerth y digid 6 yn yr ateb? l2l

chwe rni]

(c) Ysgrifennwch

Ysgrifennwch

Ysgrifennwch

# *,canran.

0.63 fel canran.

ffi , o.oa a6r%

#:# Fsrb M
yn y drefn esgynnol (ascending).

o:6?t ?or 577e

t3I

(ch) Gan ddangos eich holl waith cyfrifo, darganfyddwch amcangyfrif ar gyfer gwerth
4012 + 49. 121

+or2 i +: x \ood
5fi

br
v,

EO
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3. Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathr"Ou ,"rnr"nedig yn y cwestiwn hwn.

Mae maes parcio yn gallu dal25O car.
Mae 115 car yn y maes parcio.
Mae 45 car yn gadael.
Mae 72 car yn cyrraedd.
Faint o leoedd gwag sydd yn y maes parcio?

5w/v\

Cy n efro ll5 c^r.
Mae !tg J^ 6adaei

E&L\'t R l+Aro

[etl'3 vr4 ae 7A U,r ^" f I .7o
....,r----#...

10 .l$^e 7L c^r J n q5flraeAcL

r7J..
.....ff

t+2
....#.

ttru
-t te

...c

108

pett3 m&e l* Z c o,r
g^ J mags pa(gio:

I\ne lA8 a leoea\"\-

3 *a.i o,rr 6 |
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4. Mae cyflog yn cael ei gyfrifo yn 6l y fformiwla ganlynol.

Cyflog = E9 x nifer yr oriou wedi'u gweithio + bonws

(a) Cyfrifwch y cyflog ar gyfer David sydd wedi gweithio am 35 awr a chael bonws o E25.
121

= $atr rff25 Y I
: J.15Q .ut

Arholwr
yn unig

(b) Cyflog Emma oedd f401 yn cynnwys bonws o 832.
Am faint o oriau gweithiodd Emma?

S+oi"= et i nrfevgroYl'at^ t "Esa-
&+o! -Sga = ,F1 r( ni&":r orjauu

*aeq : "[1x 
nffel5rovicrw

nt_fel :r or l_au = of 3 b_1 + F f
rt r fer yr o11a,^ = tL"""?.- "'

121

#r'l e+r37 1ffi
--e

361
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5. Mae'r 8 cerdyn canlynol mewn blwch.
Maen nhw'n unfath (identical) heblaw am y rhifau sydd wedi'u hysgrifennu arnyn nhw.

MEEEMEME
Mae un cerdyn yn cael ei ddewis ar hap o'r blwch.
Ar y raddfa debygolrwydd isod, marciwch y pwyntiau A, B ac C lle mae'r canlynol yn wir:

A yw'r tebygolrwydd bod y rhif 3 ar y cerdyn sy'n cael ei ddewis.

B yw'r tebygolrwydd bod y rhif 5 ar y cerdyn sy'n cael ei ddewis.

C yw'r tebygolrwydd bod rhif sy'n llai na 7 ar y cerdyn sy'n cael ei ddewis. t3l

A6 (.

@ wJEc cBAc cyf. (4370-53-ool) Trowch y dudalen.
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6. (a) Symleiddiwch 7c + 2c - 3c.

Tu -.3 c-

(b) Defnyddiwch yfformiwla G= 6X-3Y iddarganfod gwerth Gpan fo X= 5 ac I= 8. I2l

G= 6x5-3 xa
Q= 30-2+
fr=-Q

(c) Mae gwerthoedd x ac y, sy'n cael eu rhoi yn y tabl canlynol, i gyd yn dilyn yr un rheol.

x v

T !s
frt2f y6

3Y >/7
,rr

4f r8

Ysgrifennwch reol sy'n cysylltu x ac y ar y ffurf

1)=t ""'y"t t
(ch) Datryswch yr hafaliadau canlynol"

(i) 4m= 24

rn a 1.t +q
Ynz,6

t1l

l2l

t1I

Arholwr
yn unig

(ii) n-7 =2

fL= 2++
t1l

rLz q

(iii) l8=7*w t1l

O WJEC CBAC Cyf. (4370-s3-oo1)
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7. (a) Ar y papur sgwariau isod, plotiwch y pwyntiau A(2,5), B(-4,2) ac C(-2, -2).

-5

-6

t3l

t1l

l2l

(b)

(c)

Plotiwch y pwynt D fel mai petryal yw eACo. .I

Darganfyddwch gyfesurynnau canolbwynt BC.

Cyfesurynnau canolbwynt BC yw ( ..:-3....... , ....9.......... 1

@ WJEC CBAC Cyf. Trowch y dudalen.

I
Arholwr
yn unig



10

(a) Marciwch yr holl linellau cymesuredd ar y diagram canlynol. /

\
(b) Cwblhewch , f,r,r*, sydd wedi'i dywyllu, drwy dywyllu'r nifer lleiaf posiblo sgwariau, fel

bod AB yn llinell cymesuredd. l2l

121

@ WJEo cBAc Cyf
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9. Mae Ruma yn mynd 6 rhai plant ar daith.
Mae angen 34 carton o sudd arni.
Mae Ruma yn gallu prynu un carton o sudd am 45c.
Mae hi'n gallu prynu pecyn o 4 carton amE1.52.
Mae Ruma yn prynu'r holl gartonau angenrheidiol am y swm lleiaf posibl o arian.
Faint mae hi'n eiwario? t5l

9: :: :r
,o ao o a

" ""1r"""" ""'O'."'_: ::_ :: ,-? t:
taaaor.oO

fro. ut 5 ie,rb
G.

+- { o, Lr5 i- 0.41 CI

't g t^ tb 2-o 1-+ L8 3e 33 3T

AYEn I lnctceA" t 2 ;;;r;;;'b;l

*!:52-̂
)rb

+
6t .h-{::rexM

Ir
12.,1

I
Arholwr
yn unig
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10. Mae Lucy yn torri rhuban sydd 6'i hyd yn 110cm yn ddarnau 9cm, darnau 10cm a darnau 12cm.
Yn gyntaf, mae Lucy yn torri pedwar darn 9 cm o ruban.
Yna mae hi'n torri rhaidarnau 10cm o ruban a rhaidarnau 12cm o ruban.
Does dim rhuban ar 01.

Cyfrifwch faint o ddarnau 10cm o ruban a darnau 12cm o ruban sydd ganddi. [4]

+ x 1 =36

+t
Iabl Ie:

,,7i\'

l2r($ lbt *8 ) 6at 72r -:-

Aae San L,^..:l da,* aA*yn !). cvt.r
V 

-
o- phramP Jan6 lOcm .

Cr*:t,oi 5X lo= 5_O
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11. (a) Mae'r llun yn dangos map o'r Eidal lle mae 1cm yn cynrychioli 50km.
Mesurwch a darganfyddwch y pellter llinell syth o Milano i Rufain, mewn km.
Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo.

b,2x5o .: bzxS
= 3 r?{t

(b) Mae awyren yn hedfan o Milano ar gyfeiriant o 110o. Mae radar yn Rhufain yn dangos bod
yr awyren ar gyfeiriant o 0420. Plotiwch safle'r awyren, P.

121

t3l

Venezia

l4
b04

@ wJEc cBAc cyf (4370-53-001) Trowch y dudalen.
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12. Mae'r tablau canlynol yn rhannau o amserlenni trenau rhwng Reading a Llundain a rhwng
Llundain a Birmingham.

Reading 09:55 10:03 10:10 @ 11:26

Llundain 10:25 10:44 10:49 @) 11:57

Llundain 15:03 15:23 15:43 15:54 16:50

Birmingham 16:27 16:45 17:08 17:17 18:11

(a) Mae Andrew yn dal y tr6n 10:38 o Reading i Lundain.
Faint o amser dylai'r daith ei gymryd?

loi36, fl ;oo 22 w\unuJ,
11l

tt ',oo -? ll,,, l? + lt rnrlnuA

(b) Mae'r tr6n yn cyrraedd Llundain 5 munud yn hwyr.
Mae Andrew yn mynd mewn tacsi i gyfarfod. Mae hyn yn cymryd 35 munud.
Mae'r cyfarfod yn para 3 awr 10 munud.
Yna mae e'n mynd mewn tacsi i'r orsaf drenau. Mae hyn yn cymryd 40 munud arall.
Mae e'n dal y tr6n nesaf i Birmingham.
Faint o'r gloch dylai Andrew gyrraedd Birmingham?
Rhaid ichiddangos eich hollwaith cyfrifo. ts]

CgrpgAd. Llunda!1 lli 22
+ 30 rnur\ I L 5e

Arholwr
yn unig

f $ rr.un ll',57
t 3 aw( l+i5 7

f to rnun l5'.OT
+ + 0 m,^n 15, +7

0_a\ 5 b'6r' l5:5Lt
N\ae /nna\rew Jn cJrr^eatct,Bilmigha.m An\ l+'. 17
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13. (a) Owybod boda --6, b=3acc= 4, darganfyddwch werth pob un o'rmynegiadau
canlynol.

(i) *-,

!jI --G = -bx-b +6
+t

= nb tb

(ii) Qb)3

( zxi)3
=62 3b

+
1+b
t5

l2l

Arholwr
yn unig

= 6xSxb Y6
; ;6;b il6

(iii) 8'5a-+b -r v J 
I3lc

B,5x-6 +3 g,s

; -51t3 5l ,O

= -tttr

= -la-

(b) Ehangwch mQn2 - S).

: rn3-5ru
121

@ wJEc cBAc cyr. (4370-53-001) TrowCh y dudalen.
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14. Mae Mariyn peintio logo petryal.
Mae ei dyluniad i'w weld isod.

Melyn

Coch d
I

las

Mae angen 380 ml o baent coch ar Mari ar gyfer ei logo.
Darganfyddwch y meintiau o baent glas a phaent melyn sy'n angenrheidiol ar gyfer ei logo. [2]

56oml3w { ,r_ pe,h5o,!

iao i;ti;i er6; ;; #o ;4 ii' 
1lsi 

iaml

I52.O A
G \,/

cil;;,S{;;iJiir C+, il.*D i
Paent glas

Paent melyn

38O mr

.,.,-. ml

15. Mae blwch ofter (toolbox) Rhodriyn cynnwys rhai hoelion.
Mae e'n mesur hyd pob hoelen yno mewn mm.

(a)

11.
l?
27
31

13-1
I a..,o

3

30 5? 16 l zC)

(i) Ym mha grWp byddai Rhodri'n darganfod hyd canolrifol yr hoelion? 121

lzo ; e = eO , 6{e ma'e elkerrr^w Aabr 6o * 6| ?
1v\ae-f canoltl( U" J-g.6P- Zq< Ll ?q

Hyd hoelen, Z (mm) 10<z<15 15<Z,<20 20<L<25 25<Z < 30 30<a<35

Amlder 12 18 27 39 24

@ wJEc CBAC cyf. (4370-53-ool)
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Amlder

40

(i i) Ar y papur graff isod, lluniadwch ddiAr y papur gra[ tsoo,
cael eu rhoi yn y tabl.

iagram amlder grWp i ddangos yr holl ddata sy'n

i aao A, qr hae\bn
12)

40

Hyd hoelen, Z (mm)

30

20

10

302010

(b) Mae pen pob un o'r hoelion yn grwn.
Diamedr pen pob hoelen yw 2.4mm"

Mae deg o'r hoelion hyn yn cael eu taro i mewn i ddarn o bren, ac nawr mae'n bosibl
gweld dim ond y pennau metel crwn.
Gan ddefnyddio amcangyfrif o n = 3, cyfrifwch arwynebedd cyfan y metel sydd i'w weld
ar arwyneb y pren.

Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo a rhoi unedau eich ateb. t5l

1.2

l'', "' '

2

; +; iA n''.n=

r?
t" 3 *,,,tl

:,: ]

iii
-l+

l' j. 1'--:, i ::li- !. :.'.1
iii:

-
ii ,' ''-i

'''i: I i l' , 
.

i:' 't !-'t---'i

\ ,.,

l,
.

I

': I : t'
::l::: :

:i. ,-' | -'::
-i--,:

.l

i'l
) ]: ,:

I

: :)l: ll,
:l

ftfwJnebedd'. c5_!ch : rt. { r^o\,ws 2

Aqfnelec$" fen un hae!€n : r.'- 'a ! :2'
N 3 { t,2*,

l.L = 3rl;{'+

Arholwr
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16. Mae Gwen yn bwriadu gwerthu ei hen gyfrifiadur.
Talodd hi f500 yn wreiddiol am y cyfrifiadur hwn.
Mae Gwen yn cofnodi'r manylion ar wefan gwerthu ar y rhyngrwyd.

(a) Byddai Gwen yn fodlon gwneud colled o 35%.
Faint o arian byddai Gwen yn ei gael pe bai hi'n gwneud colled o 35o/o wrth werthu'r
cyfrifiadur? l2l

F- roo lo 
a%

S 50 ta?o

f "r5 iY"

$ rso 3fiWo

ff rt5 35r,

r75
3 e,5

It'ue Goaen gn cael

Arholwr
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(b) Mae rhywun yn cynnig f200 i Gwen am y cyfrifiadur.
Beth fydd y golled ganrannol os bydd hi'n gwerthu aln y pris hwn?

fe bai Crwen J$ jw-evLhnr- qm ut/oo bgAAain

colli $ eoo.

Col\edr o Sso ;; ;;GC" Jrr.C ;;;;*o"i ro;7;

.[,i 6 Ui6
fu lteo\ o fr-aoo sn so!H3 rA cottea\ canrannol 60 2"

G) WJEC CBAC Cyf (4370-53-001)
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17. Yn ystod y flwyddyn, talodd Laraa Glyn am feiciau newydd.
Mae costau'r beiciau yn cael eu rhoi isod.

Prynodd Lara y Lex8E. Prynodd Glyn yr Harrier2.

LexSE Harrie12

Un taliad o f.125
a hefyd

11 taliad misol o f23

Taliadau wedi'u gwneud yn Chwefror,
Mehefin a Hydref yn 6l y gymhareb

2:5:8

Y taliad mwyaf yw L248

Pwy datodd y mwyaf am feic newydd, a faint yr| fwy oedd hyn?"
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. I

- tar g
6(_

l6l

125
+ 253

_17-8

tsr+g
rhnn ar S.Srr\havelp gn fiz+B
.1nan ?_I tlo,lhayeb JrL "t 

g 
!

2 t5 {-6: 15

15 rhan d I &5*"holeld $r\ $ tF69. 
o-

;

-3avre@ WJEC CBAC Cyl (4370-53-001 )
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