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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfnfianne ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch lnc neu fe ro du

Ysgrifennwch e ch enw. rhif y ganolfan a'ch rhif ymgeisydd
yn y blychau ar ben y duda en hon.

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Cymerwch r fel 3 14. neu defnvddiwch y botwm r ar eich
.yfrt'ta1ne.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Dylech roi manylion eich dull datrys os yw'n br odol

Nld yw'r d agranrau wedi'u lluniadu wrth raddfa os nad
yw'n cae ei nodl.

N fydd atebion lluniadu wrth raddfa yn dderbynio os oes
gofyn I chi gyfr fo

I\4ae n fer y marc au wed inod mewn cromfachau ar
ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn

Coflwch y bydd ansawdd e ch cyfathrebLr ysgrifened g
(gan gynnwys cyfathrebu mathemategol) yn cael ei
ystyried wrth asesu eich ateb iqwestiwn 8.
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1. Mae Toby yn prynu

2 jar o goffl am e4.46 yr un,
3 phecyn o de am 83.87 yr un,
4 pecyn o frechdanau am 12.32 yr un.

t4l

Hxla.iei +fr t.it
-f ,Tst

I

(Neu ii.4i t J +{6 .tj.6i +i,.s1+ Jti.s, +
ii.3i; ii-ii + li.ii;i:i,ii ; i:ii:ii)

(b) Mae Toby yn talu a dau bapur e20.
Faint o newid mae e'n ei qael? ^ l2lii"ilP= J+o

a'b-&zn'rt= ftio'ri

65mg

250 litr

@
210 mm

659

@
41 cm

@

2. Rhowch gylch o amgylch yr amcangyfrif priodol ar gyfer pob un o'r canlynol.

Pwysau bachgen ym Mlwyddyn 11

Cynhwysedd cwpan te

Y pellter o Dover i Calais

Lled ffenestr ti arferol

@
25Ocm2

41m

21Om

t41

65km

25Omm3

41 mm

210 km

Trosodd.
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3 x "t3,d1 = + "I tt.t I



yn lnig
3. (a)

Mae'r siap uchod wedicael ei
Amcangyfrifwch arwynebedd

larmu ,tlJz+lL

4

luniadu ar qrid sqwariau centimetr
y siap uchod. 12)

+ 2 +2t t4. + lrz +2t- + 2 : 15

{+f 15:51

Arwyneueoa y siap = 51 ..... cm2

($erln agoS ;a,rn .t h6n)

16 wJEc csac cyf (4370 54)
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I2l

(D'

Ysgrifennwch drefn cymesuredd cylchdro y ddau siap yn rhan (b)'

(i) t (ii) &
t2)

--t--

Trosodd.

I
(b.) Tynnwch yr holl linellau cymesuredd ar y siapiau canlynol'

(ii)



(a)

6

siep sy'n cael ei ddangos ym mhob un o'r diagramau
L2l

Ysgrifennwch enw arbennig y
canlynol.

(i)

Si\irrAr

(iD

L oTL

(b) Ysgrifennwch enw arbennig y llinell syth sy'n cael ei dangos ym mhob un o'r diagramau
canlynol. 121

(i)

Talgio&

RaAius

(it)
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fd Tynnwch linell yn berpendicwlar iAB sy'n mynd trwy C.

(ch) Ysgrifennwch yr enw arbennig am yr ongl sy'n cael ei dangos isod.

o$ Aflero

Mae'r siep solet isod wedi'i wneud o giwbiau sydd a'u hochrau yn 1 cm.
Beth yw cyfaint y siap?
Rhowch unedau eich ateb.
(Does dim bylchau (gaps) cudd.)

nl

11l

(d)

t21

I
yn uniq

Cyfaint = lacrn-

Trosodd,



5. Dewiswch y gair gorau o'r rhai sy'n cael eu rhoi isod i ddisgrifio'r siawns y bydd pob un o'r
digwyddiadau canlynol yn digwydd.

amhosibl annhebygol siawna deg tebygol sicr

(a) Dewis dydd o'r wythnos sydd e'r llythyren 'b' ynddo.

omheri-b-l

(b) Dim glaw yn disgyn yng Nghymru yn ystod Ebrill y flwyddyn nesaf.

onltre!53g1

(c) Cael sg6r odrif pan fydd dis teg yn cael ei rolio unwaith.

shu,rrl Ae5

11l

Ill

t1l

D.rM u\un
lia* Pr"*r11"'

fodo\ /tercher
Dgo\o\ -.rar'\
DsdA

ryaA
DSdA

OwJEccBAccyr @70-sq

Dis O r@ )G)6

Cwrctet'
SaAwrn
Sq\



6.

I

Mae'r diagram yn dangos cynllun trawstoriad o ogofau
can gymryd lefely'Mynedfa' fel0, mae'r'ogof fawr'yn
ar uchder o +50m.
Mae r 'Capel' ar uchder o -20 m.

tanddaearol mewn mynydd.
50 m uwchlaw lefel y 'Mynedfa', neu mae

Ogof fawr
50

+o

b
7D

lo

0

-t0

-21)

-30
-+o

Mynydd

Mynedfa

Capel -..-

(a) Amcangyfrifwch uchder'Cyflordd'.

- 5 0rn

f0 Amcangyfrifwch uchder'Groto'.

-7Ofn

Beth yw'r gwahaniaeth yn yr uchder

(i) rhwng yr'Ogof fawr' a'r'Capel'?

70m

(ii) rhwng y 'Cyffordd' a'r 'Groto'?

2o f^

6c.)

-+c)

tll

F]

n1

F]

(c)

Trosodd.
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l\.4ae'r tabl canlynol yn dangos y costau post dosbarth cyntaf ac ail ddosbarth ar gyfer llyihyrau
mawr a bach.

/r) l\lae Ma kyr myno i bosLro lar. lJLb.yLOi.BI gyda plob ur y1 pwysoZ3Oq.
Vlee c'r p.'yqJ daL sta-p d!f&:!l_Ul
Falni mae l,,4ark yn ei dalu lgyd?

*r.p+ il.ro=
L2l

Dosbarth 1af Z\ 2il Ddosbarth

Llythyrau Bach LlythyX uawr Llythyrau Bach Ll!.thyrau Mawr

@ o-rooq 60c 90c 50c

rOr-:SO g@ Ll.20 t1.10

t6) zsr-sooo !1.60 t1.40

@) sor-zsoo @ t2.3A t1.90

Llythyrau Maint (ifyny at) Hyd: 24cm, Lledi 16 5cm, Trwch: 0 5cm
Pwysau (i fyny at) 1009

L{ythyrau Mawr i\,4aint (i tyny at) Hyd: 35 3cm, Lledi 25cm, Trwch: 2 5cm
Pwysau (i fyny at) 7509

2.+O

(b) Mae Camille yn postio trillvthw mawr.
Pwysaut llythyrau yw 759, 4009 a 6509.
Faint yn rharach fydd hyn os bydd h n defnyddio stampiau 2il ddosbarth yn hytrach na
starnpiau dosbarth 1af? - I3l

Dosbardn laf io,qo + &l.oo + J:'3o = &'t.rc>
1;r oAos\o/tt, f o,oq | {r.to +{i.lo = { s, ii

"t 
4.ro r 

"t r.i4 = .t o.r.t

SLcrvnpr cru li\ AAostavtln
I

sEo'mf fatr. o\crsbavbn lof -

ncL

7.
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(c) Mae gan Rebecca lythyr sy'n pwyso 5509.
Ei hyd yw 23cm, ei ledyw 18cma'idrwchyw07cm.
Dim ond dau ddarn €1 sydd ganddi.
Oes gan Rebecca ddigon o arian i bostio ei llythyr?
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo a rhoi rheswm dros eich ateb. I3l

L\5t415r bach ne mqwr 1

yn unig

u1ed.5 !!tl5r'.bu l1'-cm: Ai9.h5n6nfa1 no-

!b,5-cro fe-!i5 llr lch.rv mawv. .r
. Y Y. . ---------- .rl

&:d^ Aau Aa"r1n l-! r;; S;; [&;.; *r,
Fe)! rnadn bosib 1 Bgberc* bgsL;c1 ey t!y!!yr
*e !5ad. rholJu lAAi Aa-et1Jddio-r e^, as".n.^e Llntl ---
ait oAasbay6n.

(n wJEc csAc ct t1370-5.) Trosodd.

cosV Aosban&t t*t $ z3c:
cosE afl dlos
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8, Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysqrifenedig yn y cwestiwn hwn-

l\4ae Helen yn gweithio rnewn siop.
Yr wythnos wa th erferol yw 35 awr.
Mae hl'n cael el thalu L8.74 yt awL
Os yw hi'n gweithio am fwy na 35 awr mae hi'n cael ei thalu swm uwch am bob awr ychwanegol
mae hi'n gwelthio.
Dyma ei ihaflen amser am un wythnos pan gafodd hi ei thalu cyfanswm o f358.34.

Dydd Llun Mawrth Mercher lau Gwener

Nifer yr oriau wedi'u
gweithio 8 7 I B 7

iyfrifwch y swm t'nae hi'n cael ei da u am bob awr ychwanegol
Rhard ich ddangos eich hollwaith cyfrifo.

Oria\ mae He\en 6yr weil4rio:
8+1,r1t6r-7:31

t8l

Qsft"5 "r

sqrrn arn b9b ..wr sqh;^;;;;i = $li.'i+ + +
= jr3.ll

orwJEc cBAc cyt. (!370-s4)

305,9 0
Sasr. a 3o5,19

Plqe tlelen weA i weiLhio 3q*35= \awr
s1.++.
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9. fa) Disgrifiwch mewn geiriau y rheol ar gyfer parhau'r dilyniannau canlynol.

(i) 48 12 3 075 o-l(75 o'o4bff-75 t'l

nrreor: . .Fhant l. .e.|.e.. .?-PdY{.,.. .

(ii) 3 e

Rheot: L)uosr' ef o
2t Bl 1-+-3 121

I rl
11l

I L3x3= 1t qx3 = L7/ L1x3 ;al)

fO Ysgrifennwch 2 derm nesaf y dilyniant canlynol.

=r -3 -s --7 }E -rl
(c) Symleiddiwch 3.r + 6d .l.

(q-

2s 24 21 i6 e P -l!..-_-5 Y \--_=2\ \.-=5\-, \-:--.-,

l2l

nl

(ch) Nlae Jean yn rholio dis sawlgwaith.
7 qwaith mae h n cael sE6r o 3 ac,? gwaith mae hi'n cael sgor o 4.
Ysgrifennwch sg6r gyfan y 3au a r 4au hyn yn nhermau /r.

7*3 + rLx+
: A'l + tru

t2l

I

O wJEc cBAc c!{. (4370 s) Trosodd.
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10. Daeth Lazslo ar eiwyliau i Gymru o,r Eidal.

fa) Newidiodd Lazslo 1550€ (ewro)yn bunnoedd (€).
Y gyfradd gyfnewid oedd 1€ = 80.84.
Fajnt o bunnoedd gafodd ef?

lsso x0,6+ = *,Soa

yn unis

{bJ Yn ystod ei wyliau, gwarlodd Lazslo €798 ar ej lety.
Defnyddiwch yr un gyfradd gyfnewid i newid y swm hwn yn ewros.

-t18 + o,&t: €9go
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'l t. Cafodd y math off6n symudoloedd gan bob un o 240 o ddisgyblion eigofnodi. Maet canlyniadau
wedi'u crynhoi yn y tabl isod.

N,4ath o ff6n symudol Nifer y disgyblion

100

B 64

C 40

Arali 36

Lluniadwch fdraw) siart cylch i ddarlunio'r canlyniadau hyn. Dylech chi ddangos sut rydych chi'n
cyfrifo onglau eich siart cylch. 141

mqit.o {f6n
,A"i;;AA

A*o o
44130u,9 lian-.

yn unig

3bo; gq4: 1,5

too x r.5 -- t500
5+rr-5 : 16

C tto xl15 = 6o0

Aral) 3b xt.S -__t_
Sboo /

Trosodd.

4ral'l

roof6ll++o+36= 2+O /

*

b
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12- Gwnaeth pob merch ym Mlwyddyn 8 ddavis ei hoff gamp.

a
Gwnaeth i o'r merched ddewis p6l-d.oed.

Gwnaeth 1 o r merched ddewis o6l-foli.I
Gwnaeth gweddill y merched, sef 30 ohonyn nhw, ddewis hoci.
Faint o ferched sydd ym Mlwyddyn 8? t4I

I+5=5-
7

l* 5-2
71

Fe!! moe 3o o fec\eA 61 fF*vF'o & *ercbe),
l;L

i

Fe\\q mat- l5'I o FeyclreJ. Jn ff*y(;o
t+

ir fruvclreL

o ferg.ti"t i;;tqgAJ6^

-!
1

Fclt5 mae, lo5
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'13. Derbyniodd Ms Owen filtrydan od di wtth Gower Electricjty Canpany.
l\,4ae'r bil yn cae ei ddangos lsod, gyda rhai o'r coinodion ar goll.

Defnyddiwch y wybodaeth sy'n caet ei rho yn y bit i gwbihau? ho gofrodion sydd ar go a
chyfrifwch y cyfanswm mae'n rhaid i l\ls Owen ei da u. - 

I5l

Gower Electricity Company
Cyfnod y bil 1 Gorffennaf 2014 i 3A Medi 2014

Ms Owen
3 Ffordd Trem y M6r
Aber
AB31 9ZZ

Darlleniad Darlleniad
mesurydd mesurydd
y tro y tro hwn
diwethaf

ANFONEB

Unedau Pr s pob Swn]
wedi'u uned mewn
de'nyodio ceinioqau L

1514 2878 Unedau wedi',u defnyddio l3b+ 13 3c l8i +i

T.A.W. ar 5%

Cyfanswm y ta yn cynnwys T.A.W.

Swm sy'n ddyledus o'r bil b aenoroL

Swm l'w da u

1,O7
I 10. +8

21.15

E *1,93

Gwaith cyfrifo:

Lt76 -tst+= ta6+

yn unis

l3b+xl3.3c = l8lttl.2c
= * rs'r.4i6)

r.A,vt ,;i +iz ; ;2, = Ji.ou loe)

"} ts'l,t-1 '1- lt,o7 = * 1ro,+8
I no,4s + !tt,ts= { err'u3

@ wJEc cBAc cyr (4370 54) Trosgdd.
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14. Mewn arbrawl mae gwerthoedd )l: ac I yn cael eu cofnodi i edrych am berthynas bosibl.
Mae'r tabl isod yn dangos y canlyniadau.

(a) N y gtid isod, lluniadwch dd agram gwasgariad i ddangos y canlyniadau.

20 44 22 40 48 8

16 32 1A 20 34 32 44 6

yn !nig

t2l

2L
2A
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(b) Cymedr y gwerthoedd r yw 32.
Cyfrifwch gymedr y gwerthoedd I ac yna tynnwch linell ffit orau ar eich diagraB.
gwasga.iad.

tb+31.+*at2o+.,3+-+32+-+++ b : X2l
a2$- $ = 2a

14l

fd Pa fath o gydbetthyniad (carrelatian) mae eich d agram gwasgariad yi ei dda.Ecs'i, i'll

Pw5nt gSwreduij C3z, a6\
(Maef1 !\'inell fflb oracu gr' 6orforl,. *A11"L

r 6-qrrt- pa)

Csabertlr5liad Posi E 
1 f

(ch) Gan ddefnyddio eich llinell ffit orau, darganfyddwch werth bras, pan fo , yn 25.

dd
t1l

Trosodd.



15. (a)

20

Yn aml mae hyd a lled sgriniau teledu petryal yn 6l y gymhareb 4:3.
Cyfritwch hyd yr ochr lyrat (shorter) at sgtin deledu o'r fath pan fo hyd yr ochr hiraf yn
36 modfedd. L2l

Hiraf : 85waf
tf:3
xilv

^7
ab

osJw hgd.lf oc\r hirc,.f 5n 3b wroAfq"i6. *" hJd:
t. i'1.'. 5i'^f yu, a7-v.oAFaJd.

fb) 'Maint'sgrin deledu, wedi'i roi mewn modfeddi, yw hyd y croeslin, fel sy'n caelei ddangos
yn y diagram isod.

maint y sgrin

Nid ywT diagram wedi'i luniadu wrth rcddfa

Cyfrifwch faint sgrin y teledu sy'n cael ei ddisgrifio yn rhan fa).

yiL 
= + 1L1

11 r'oafeAL

I3l

xo25
tzozs = t_l" neAkda

3bL = V1b
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16. Mael diagram yn dangos 4 o deils sgwar mawr unfath fiden,ca, a 6 o deils sgwar bach unfath.

1 nrawrr l toach
<__ 26cm _ __--------

Tmautt,

I boch
16 c$

tcm

Nid yw'r diagrum wedi'i luniadu wrth raddfa

Darganfyddwch hyd un o'r teils sgwar mawr.
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.

un s6tv6'r bach ao -% = tc/h

1
30cm

t3l

2 mawr , Ibach = Lbcm
2 mawr
i;,;;;

'r *cnr = 26cn,
= Abcvn - tl c ,rr

a tln.awr .
I maurr:
I wtawr =

2 2c ry-t

2L; 2
I I cYn

Trosodd.
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17.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Cyfrifwch werth -\'. t4]

Du\\ i : C5fanswm jr ooflau- ql,tonolDu\\ i : csfqnswm Jr oo
51i 3boo

?x- +2x r38o +-x *it' = z6o0

yn unig

6x + -T2o 
=36ob

Y= 7bo -+76
6y = L88o
x = zatd;6
y=+96

,..,,,,

1 O,rrr li Cgfansum o(,tr\dq mewnot 3 p"ntr^gon
\ {3 hriog4) "= 3x tSoo

o- + b + t+lot- c t t*bo = 54<so

( raoo -32) tCr8oo- 2y) +r+2t, + rtyuz.
A r*bo = 5*oo

tfuo +tzoo +t+zo + 166o tt*6b - 3x')x '* =5+oo

'*" 
-Ei==;,ry*.,,"

x= -zA& ! -6x=1tb
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18. (a) Ffactoriwch 6.! - 8. nl
aGy -*)

yn unig

(b) ,fed term dilyniant yw 3r2 - 25.
Enrhifwch 40fed term y dilyniant.

3x *oa-25 = 3xlboo -25
= +8oo - 75

12)

: [rr<
- 

t I tJ

(c) Ysgrifennwch ltfed term y dilyniant canlynol.

-5 z 19, 31, 43, 55, 67,r ,z r'e:lV\-2\7'.[ ttz ttz 'nz.+1l +t2

I2l

Trosodd.
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19. l\,4ae datrys ad i'r hafaliad rl r 10 = 0 i'w gael rhwng 2 a 3.
Defnyddiwch ddull cynnig a gwella (f,a/ ard imprcvement) i ddarganfod y dakysiad hwn
yn gywir i '1 lle degol.

ThgLE MaDe e1Sgf if!"1"r1!:

ALeb
42 - o,133
1.+ l.+}lf
L.35 o. b21 87 5 6.h5 fawr

f",lcn1.

I{ae'r gwir aLelo fh,13 1-.3 o'. a-35
relu, i un lle d"gql, I 4atgsr'acl5u;

x=4,

DIWEDD Y PAPUR


