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PAPUR 2
HAEN SYLFAENOL

DYDD GWENER, 4 TACHWEDD 2016 _ BORE

1 awr 45 munud

DEUNYDDIAU YGHWANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARVVYDDIADAU 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 n fel3'14 neu defnyddiwch y botwm rr ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH t YMGEISVVYR

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

Nid yw'r diagramau wbdi'u lluniadu wrth raddfa os nad yw'n
cael ei 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 igwestiwn 5.

l'r Arholwr yn unig

Cwestiwn Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 10

2. 4

3. 4

4. 5

5. 6

6. 4

7. 3

8. 2

9. I
10. 6

11. 6

12. 4

13. 4

14. 5

15. 5

16. I
17. I
18. 7

Gyfanswm 100

G) wJEc cBAc cyf cJ'(A16-4370-54)
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Rhestr Fformiwldu - Haen Ganolradd

Aiwynebedd trapesiwm = )O * Uln

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

6) wJEc cBAc cyf (4370-54)
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'1. (a) Mae Tim yn penderfynu prynu planhigion newydd ar gyfer ei ardd o'r ganolfan arddio leol.
Cwblhewch y bil canlynol ar gyfer yr eitemau mae e'n eu prynu. l4l

Eitem Cost

5 llwyn rhosynnau (rose bushes) am f8.85 yr un r +tr, x5

19 planhigyn perth (hedging plants) am f2.48 yr un r t?, lz
7 bag o fawn (peat) am f4.89 y bag r 3+,2-3

Cyfanswm r 1z.5.6 0

Mae Tim yn cael disgownt o 5% ar y bil.
Faint mae e'n eidalu?

l25,boY 57r: F0.?8
(b)

t3l

I
Arholwr
yn unig

12.5.60*6,26=fr119.3V

(c) Mae Tim yn mynd i gaffi ac yn prynu paned o goffi, brechdan a chacen.
Faint o newid mae e'n ei gael o f10? t3l

2:t8't3-1 f rr-oit+= "FO,2+
lo- L, I+= fr3,+6

Bwydlen y caffi

Te L1.76

Coffi tr L2.48

Brechdanff L3.12

cacen # 64c

O WJEC CBAC Cyf. (4370-54) Trowch y dudalen.



4

2. Rhowch gylch o amgylch y maint sy'n amcangyfrif priodol ar gyfer pob un o'r canlynol'

@
500m|

3cm2

1.7 mm

l4l

Pwysau ci mawr

Cynhwysedd bwced

.Arwynebedd tudalen mewn llYir

Taldra menyw sY'n oedolYn

3g

@
3m2

@

3mg

50cm3

G@
17m

3kg

50 litr

3 cm3

17 cm

!E wJEc cBAc cyf.

Arholwr
yn unig

(4370-54)
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Tynnwch linell yn cysylltu pob un o'r geiriau canlynol d'r si6p cywir.
Mae un wediliwneud i chi. l4l

Ciwboid

Trapesiwm

@ WJEC CBAC Cyf Trowch y dudalen.

I
Arholwr
yn unig

Triongl isosgeles

(4370-s4)



4. (a)

Amlinelliad o gae yw'r siAp uchod.
Mae wedi'i luniadu ar grid sgwariau lle mae pob sgwdr yn cynrychioli 100m2.
Amcangyfrifwch arwynebedd y cae. t3I

Da-vnar 2 t3-t2 t-l t-[ t zt! t2 :- l+

@ wJEc cBAc cyf.

Arholwr
yh unig

6

Arwynebedd y cae = . 63OO...... m2
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Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae ffermwr wedi tyfu 576 cilogram o datws.
Mae e'n rhoi 7 cilogram i mewn i bob un o wyth bag.
Mae eisiau rhoigweddill eidatws i mewn ifagiau 5 cilogram.
Faint o fagiau 5 cilogram bydd e'n eu llenwi?

5wln EALqK *,tO
x 8: SbKg 5bK3 gn rn;nA j rvrewn

b og fatl 7 Ks

t6l

Arholwr
yn unig

r 7L - 56 = SzoKJ P*I*" r Eorbws ss

F2*+5: tc+ Aae an3en lgtl o'(
AA ar 6l

@ WJEC CBAC Cyf.

5.

bcr.q i a,',r 5 Kq ,
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6. Mae'r llun yn dangos cwch hwylio mawr gyda dyn yn sefyll ar y dec.

top yr hwylbren

lefel y m6r

Gan ddangos eich holl waith cyfrifo, amcangyfrifwch uchder top yr hwylbren uwchlaw lefel ymor. 6l
ttghAerJ SJn: Icnn : Lu* 6 Lrogdf.drL

tlchAgr kqf :f hq lbrg n $wgh!o,v

l"Je\ y nn?r: , Scrn bucr 6,<8=+3 E3li!kd*

[I"-,^; Dgn ku* zrh (r!t: h*r tbt en Luq- 8f2= l6m \
:;r'

I
Arholwr
yn unig

O wJEc CBAC cyf. Trowch y dudalen.

8"vn

(4370-54)
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7.

Nid yw'r diagram wedi,i luniadu wrth raddfa

bffiffi:;ufr 
vw?sra QRT.

Rhaid i chi ddang6s eich hofi waith cyfrifo.

I Boo - to6o: TLo
7zotz?,. foIo
Itoo-tolo : Tqo

Arholwr
yh unig

t3l

x=7

@ wJEc cBAc cyf. (4370-54)
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Disgrifiwch mewn geiriau y rheol ar gyfer parhau pob un o'r dilyniannau canlynol.

55(a) 20- 27 34 41 48 t\ \1 \1 \-r' \--=/
Rheol: r7 f+ '?+ .fr + +

Ao\io Saikln
t1I

I
Arholwr
yn unig

4-3 x-3 5 -3 )( *3
(b) 2-I-6^ fi-t-sq-rc2

Rheol:

L\uosi "f" t4.q*rs €r t

!.,...

9. (a) Mae gan Theo f 10. Mae e'n mynd i mewn i siop i brynu pTn-afalau am 79c yr un.
Beth yw'r nifer mwyaf o bin-afalau mae e'n gallu ei brynu a faint o newid mae e'n
eigael?

I CI ft":.^fu! !ex $c;?1 = .F t.10 ,,/

t1I

ll Ft":of"l lli}o.r4;S6; b1 /
tepfn_^hl F*io_:71 =$il'tg 7
I 3 p?n -4C"1 ,3 x fro,?? +-t toe 2l Y

l\or,eln gaJlu fl"Jn* 1* p?t:afel:. Y new_lA g* W
?(b) Cyfrifwch fi, o 72.

T:-rs=-l (+)
{+)

(c) Darganfyddwch werth pob un o'r canlynol.

(i) #
8

l2l

t1l

(i i) A'S2 *J57 , yn gywir i 1 tte degol

7_.I: 6 f urn 11e Aego[

@ wJEc cBAc cyf. Trowch y dudalen.
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10. Mae Nick yn gweithio ar safle adeiladu.
Eiwythnos waith arferol yw 45 awr.
Mae e'n cael ei dalu f23.56 yr awr.
Os yw'n gweithio am fwy na 45 awr, mae'n cael ei dalu swm uwch am bob awr ychwanegol.
Un wythnos mae'n gweithio am 56 awr ac mae'n cael ei dalu cyfanswm o 81443.
Cyfrifwch y swm sy'n cael ei dalu iddo am bob awr ychwanegol.

t6l
- 

Rhaid ichiddans"';?I 
;f:l'Illa = i r, 060, e o

t4fi-66r,il; }3st;ro

is i., 8a + ii = S i't ;so

Arholwr
ln unig

Anr bob Awr yslVy+negp-\ caforLl ei dat*
.9" """"" "" " "\r" "'

fflt, fo

@ WJEC cBAc cyf. (4370-54)
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11. Y milltiroedd mae gwerthwr yswiriant yn teithio dros gyfnod o 8 diwrnod yw:

55 44 109 76 87 59 73 35

(a) Darganfyddwch ganolrif y niferoedd hyn o filltiroedd (mileages). \

Aewn t elo; 351 4tr55F1 ,!1t76/8+tto1
51 fT3= t3A
t3r-;* i 6b mfilbir

(b) Darganfyddwch amrediad y niferoedd hyn o filltiroedd. I1I

lol -3-5 = :i *i[tii.

.......................

(c) Fel til ychwanegol, mae'r gwerthwr yn cael ei dalu 40c y filltir am bob milltir mae'n ei
theithio dros 70 milltir mewn unrhyw ddiwrnod.
Cyfrifwch gyfanswm y tdl ychwanegol mae'n ei dderbyn am y nifer o filltiroedd dros y
cyfnodhwnoSdiwrnod.

l2l

I

l

t3I

tot -?c = 31
tb-fo = b
Bi-+0; l+

65x "?c,+c

j,5

= &zb

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-54) Trowch y dudalen.

Arholwr
yn unig
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12. Mae pedwar pensil a 3 rwber yn costio L1.26.
Mae dau bensil a 3 rwber yn costio 96c.
Darganfyddwch gost un pensil a chost un rwber. l4l

a twu
#, .&r 'bd
, Yqs&ry/

, qfl e**M s r yn costio L1.26

-vq!,-;@-4t
I : ;-. 'wY' g

*d "-+i**-.M/u*Wz'ffi:w,
!w

-.,.:lr!r-
-n

, @ , Yfl COStiO 96CI .w s]W W;"ffit

- 
" :'w ;;:4,

I - C...:'.|8, ;.1.if/
'q,?i.? ry*, 'il/*qry ryi+{Zrl

ft-ry1llw/qsw,

ff!,:b-#c_,qb = i0:3o
2 f,ensi! :. *#ikrb &o:3_o

! gensi! yn cosh-o- S o:tb

Arholwr
yn unig

Mae un pensit yn costio "FO: lS 6** r 5 c)

Mae un rwber vn costio SO,- {e ( ne 
"t 

z':c)

$ r'wbe r Jn c sstio { 6e * 30c : 66 c

I ru4re" In c oitr* btt i"-3 = 22c'

@ wJEc CBAC cyf. (4370-54)
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15

Mae Catrin yn mynd ar ei gwyliau i Frasil.

(a) Mae hi'n newid 8850 yn Real Brasil (R$)
Faint o.Real Brasil (R$) mae hi'n eu cael?

850x5,+t:
pan mai'r gyfradd cyfnewid

+bzt R

yw fl = 5.44R$.
12)

Arholwr
yn unig

(b) Yn ystod y gwyliau, mae hi'n mynd ar daith sy'n costio 500 R$.
Beth yw cost y daith mewn punnoedd? l2l

sco + 5_: *\ = "Tt 
r,1l i_.seili5 *3*rtF

@ wJEc cBAc cyf (4370-54) Trowch y dudalen.

:
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14. Mae blociau gan Megan.

Mae 1Oo/o o'r blociau yn lliw gwyn.
+ = 2o/o
5

2.tO
Vaef o'r blociau yn lliw coch. L ? bo )*
Mae gweddill y blociau yn lliw gwyrdd. 5

. Mae 33 o flociau lliw gwyrdd.

Faint o flociau sydd yno i gyd?

6rrqn C^och GMl.d&

Ner,riA : S"nlOnnot^ :

to % 607" 3o2o

Arholwr
yn unig

Aqe 3o7: JI 33 bloc
Mae_ 10 ft J^ i3 + 3 =_ ll bl:.
Iv\ae 1o_a7e 3n ! I l( !o . ll.?,, PIt:

O wJEc cBAc cyf. (4370-54)



15. (a)

(b) Adlewyrchwch y triongl yn y llingll y = x.

v

I2l

Jl, WJEC CBAC Cyf. Trowch y dudalen.

Arholwr
yn unig

Aa

'"'_--__ i''-"" ' i _- -"_r '-'r_ - I '_ _ 
i =x

-6 -4 -2 246

:

ttli!

(437O-54t
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16. Mae Henri yn cofnodi gwerthoedd x ac y.
Mae e'n ceisio darganfod perthynas bosibl rhwng y gwerthoedd x ac y.
Mae'r tabl isod yn dangos ei ganlyniadau.

(a) Ar y grid isod, lluniadwch ddiagram gwasgariad i ddangos ei ganlyniadau.

40

v

l -.---1 i.-----i
l- .; l--j-'--..-1

-fi'

...i.....

-t

--i :: -;
iL--,fi
-;-l..i----l--"t
-,--"1

-- _- i

-il

-i-. :
/ Y

I

z._ : :

r-.t't
l

,_ '-
il i

--"1',-+i- i-'i 1--

,,i,,,,,,},,,

*-ri-l- 1

tlil

-,-. -: . ]-,,, /
:' ,: :-

1 ,l_
!,

_',,,,'',,,,'',1,,_ ..
. :.,,| -i , 

:

'1-, 1- /l-
:..: -.i
:ii

-l-:-: r;::
, ,........1.....1:: )

;a I

irr' t.

l

_=/
01020304050

l2l

50

30

2t
20

10

x

x 22 34 46 26 36 40 48 12

v 20 30 40 22 32 34 44 10

(1, wJEc cBAc cyf. (4370-54)

Arholwr
yn unig
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(b) Cymedr y gwerthoedd x yw 33.
Cyfrifwch gymedr y gwerthoedd y ac yna tynnwch.linell ffit orau ar eich diagram
gwasgariad.

10 t3o t+o +2Lt32 t3+ t++ tlo = 23L
141

Arholwr
yn unig

232+8: ?J (cymeclr 5* ;;trd*r)

(c) Pa fath o gydberthyniad mae eich diagram gwasgariad yn ei ddangos? I1l

(ch) Gan ddefnyddio eich llinell ffit orau, darganfyddwch werth bras y pan fo x yn 27. t1l

1_Ll-

@ wJEc CBAC cyf. (4370-54) Trowch y dudalen.
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17. (a) Datryswch 4 = gO.
x

t1l

Arholwr
yn unig

J

-{#

(b) symreiddiw"r_ 

il,;]rt ;ri[ 
*t l2l

(c) Ysgrifennwch y rhif cyfan lleiaf sy'n bodloni'r anhafaledd 6x > 62.

6x 252

Y rhif cyfan lleiaf yw I I

(ch) Datryswch 5x - 11 = 2(x + l4).

5X -ll> 2a t Lt
t3l

tEt^r.rgul
- il ;;;;;s;ri LrJi; iil

5r =zz-f31 fsywr\eiAAtol
Bz-zx=31 LiJ;;; 2;1
3x=j7 [syrnleiA"\to]i; 31+v t[td;*;6 il
x-- t3€

@ WJEC CBAC cyf. (4370-s4)

1C= to ? tct
t= O,25 netA-
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18.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

171

R*oriws y cytch

Arholwr
yn unig

€,*d\
irr u;

A$U.eb€c\A s cg lclrL
4'}

; rridz
i8.SJ1gtu34

Ay_l*fbcAcl, y rhanbavthau. weAl* fuwg!t,,t,(, ''"""'""" <', "": '""'"""- 
= 1g .5 3q 8163+ -Zt
= 5t'54 cqz f a le "\"3o1 

.

I

@ WJEC CBAC Cyf

DIWEDD Y PAPUR

. radiws y cylch,

. arwynebedd cyfan y rhanbarthau sydd wedi'u tywyllu.

fheorenn G2= 3(,
E 1; i*6 tr

lOo

w lo;)= Scrrr*

: 2tcrr\

l0o = lo cr^ Cliarred")

(437O-54)
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@ WJEC CBAC Cyf. (4370-54)



(rg-oleil ]ic cv8c crrM €)

9VM N3]VGNI

TZ




