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1 awr 45 munud

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfriflannell ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDOIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du. Peid wch a defnyddlo beiro
gel na hylif cywiro.

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.

Os nad oes digon o le, defnyddiwch y dudalen barhad yng
nghefn y llyfryn, gan wneud yn siwr eich bod yn rhoi'r rhif
cywir ar y cwestiwn.

Cymerwch ,r fel 3 14 neu defnyddiwch y botwm r ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Dy ech ro manylion e ch dull dakys os yw'n briodoL.

Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddfa os nad
yw'n caelei nodi.

Ni rydd atebion lluniadu wrth raddfa yn dderbyniol os oes
gofyn i chi g},frlfo.

ll4ae nifer y marciau wedi'i nodi mewn cromfachau ar
dd wedd pob cwestiwl neu ran o gwestiwl.

Cofiwch y bydd ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig (gan
gynnwys cyfathrebu mathemategol) yn cael ei ystyried
wrth asesu eich ateb i gwestiwn 10.
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Rhestr Fformiwlau

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Arwynebedd trapesin-= ! 1o + 4n

02



3

1. (a) Mae Chris yn mynd isiopa. Cwblhewch eifil. I4l

fb, Mae Chris yn cael disgownt o 5%.
Faint yw'r disgownt hwn?

q0,Lo
l2l

xsZ -* fra,ol

2. Rhowch gylch o amgylch y maint sy'n amcangyfrlf priodol ar gyfer pob un o'r canlynol. t4)

Lled cae pCl-droed

Pwysau dyn

Cyfaint te mewn cwpan

50 km

@
'1 titr

@
70g

25 cm3

@

50 mm

70 mg

@
30 mm2

50 cm

7ks

1ml

300 cm3Arwynebedd tudalen mewn llyfr 3m2

Eitem Cost

4 litr o laeth @ f0.89 y litr I 3.56

6 carton o sudd afal @ f2.47 y catlon r l{.84
5 pecyn o fisgedi @ f1.67 y pecyn r 8,35
3 blwch o de @ f4.49 y blwch r l3,t?

Cyfanswm t lO,AC)

I
yn unlg

il1il[ililil[l
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3. fd Mae'r diagram yn dangos silindr mesur gwag gyda marciau mewn mililitrau.
Mae tri chant a dau ddeg mililitr o ddwr yn cael ei arllwys i'r silindr
Tynnwch linell ar y silindr i ddangos lefel y dwr. t1l

3 aOr^l

(b) Mae jwg fach iawn yn cael ei llenwi a dwr.
Yna mae'r dwr yn cael ei arllwys i silindr mesur gwag.
lvlaet broses hon yn cael ei gwneud cyfanswm o 6 gwaith.
Mae lefel derfynol y dwr yn cael ei dangos yn y diagram.
Faint o ddwr mae'r jwg yn ei ddal? I3l

r80: 5 = gggll

ililililflilillt
04
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(c) N/aet dwr yn y silindr ary chwith yn mynd igaeleiarllwys i'r silindr ar y dde, sy'n cynnwys
rhywfaint o ddwr yn barod.
Tynnwch linell ar y silindr ar y dde i ddangos lefel newydd y dffr.

t$o rn)

?+oin\

360+ +to = a*o*.\

I
yn !n9

illltiltilililllll
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!i u.i94. (a)

Amlinell o ddeilen yw'r siap uchod.
Mae wedi'i luniadu ar grid sgwariau lle mae pob sgwar yn cynrychioli 4cm2.
Amcangyfrifwch arwynebedd arwyneb y ddeilen. t3l

O^ryg* t',+:z+ Q + li +l + ttt'r 3+ | rI = i5{
Aroc+nU&rF rr urrfft"r^ 

= 
U;-tii;1,'*;:;

Pob s
Bra,,

Arwynebedd arwyneb y ddeiten = ?'l+ cm2

CALeb aSos oE !""^..
5n cae\ e' dAev1o6t. )

G
I

O. 7 1 t 5

F b 7 z q

At to ll l1- rt t5

-\
rb ,l t1 70 zl (l
4a L3 2+ a-6 Lb L7 r

D, \
.1Q 21 b 3l 3L

( )) a* 35 3b 3+ 5' li

) 38
t)

ad a
\.1. )

ilil1[ililfl|l]
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(b, Cwblhewch y ffigur canlynol fel y bydd yn gymesur o amgylch y llinell AB. t2l

B

Trosodd.



5. (a) Ysgrifennwch enwau arbennig y llinellau syth sy'n cael eu dangos yn y diagram
canlynol.

8oAiw5

(i) Mesurwch, mewn centimetrau, hyd y llinell48. I1l

Hyd AB = 1,+

(ii) Tynnwch linell yn baralel iAB sy'n mynd trwy C. 11l

lffiilflililtil|l]
08
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ynun96. (a) Lluniadwch (draw) gylch o amgylch pob un o'r meintiau canlynol sy'n hafal i 3

@

l2l

rc
15

I
tu

Mae 1000 o afalau yn cael eu rhoi imewn iflychau.
Mae pob blwch yn gallu dal 72 afal.
Faint o flychau sy'n gallu cael eu llenwi, a faint o afalau fydd ar 0l?

fooo :71. : l3ts66 "
tax+^ < 136
looo-?36=6t

Aa0 l3 blwqlr ..{n caeI e'1 lten u., i .

-_
6t a.€a\ qr 61.Bg Aa.

(c) Belh yw 7% wedi'i ysgrifennu feldegolyn? t1l

o.o+
(ch) Cytrilwch 48o 0825. t2l

8:".,5x*6/p=g1.-q

rd) Cyfri'wch 9 o 84. V)/ s.i:f : !a
!Lx 3 --_ 36

ffiilt!illilillll
09 Trosodd.



Z Mae'r diagram yn dangos ciwboid ac mae'r mesuriadau yn cael eu dangos.

Lluniadwch rwyd fanwl gywir ar gyfer y ciwboid.
Mae wyneb 6cm wrth 3cm wedi'i luniadu i chi. t4l

6crn

krn 3 crn

l,tcrn

tcvn 6cm

LlctYt

tcrn

3cm

6c*

3cm

rtcm

4crn

)cnr

6cm

qcr'

Tcm

3cm

6cm

10

ynun!

flillll||il11il|l]
10



11 I
yn unig8. (a) Disgrifiwg[mew! geiriau y_rheol arpyfer parhau pob un o'r dilyniannau canlynol.

o 6aq(+s{+3(-rf1 a\ 
r1r

Rheol:...........TJlrn* fg^F

p1 (70^',{1ud1ru :-!-o,.+ ril

Rheor: . 1=!r4.q5i efc, Minh6 .?-Awsr

(b) (i) Mae D botwm argrys.
Ysgrifennwch, yn nhermau b, sawl botwm sydd ar 10 crys. t1l

lob
(ii) I\,lae cyfanswm o tr o flociau yn cael eu trefnu mewn rhesi sy'n cynnwys 5 o flociau.

Does dim blociau ar 61.

Ysgrifennwch, yn nhermau tr, nifery rhesi. n]

L
5

il1il1ililtfl|l]
11 Trosodd.
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s. fa) Cyn 2010, y tymheredd isaf erioed oedd wedi'i gofnodi ar y Ddaear oedd -89 2'C.
Ym mis Awst 2010, cafodd tymheredd isaf erioed newydd o -93.2'C ei gofnodi.
Beth ywt gwahaniaeth rhwng y tymereddau hyn? I1l

%.e -61.a : tdc

fb,) Ar2 Gorffennaf'1936, cafodd tymheredd o 46"C eigofnodiyn Minnesota, UDA.
Ar2 Chwefror 1996, cafodd tymheredd o 51'C eigofnodiyn Minnesota.
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y tymereddau hyn? t1l

,tb f 5l=

(c) Pa dymheredd sydd hanner ffordd rhwng -12'C ac 16"C? t1l

*lat lb : tf
*i e=

illililtiltilltl
12
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10. Cewch eich aseau ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn-

Mae'r tabl isod yn dangos y costau ar gyfer llogi cymysgydd concrit fesul diwrnod.

Cost am y
diwrnod cyntaf

Cost y diwrnod ar 6l
y diwrnod cyntaf

816.10 t8.15

Mae yna gynigion arbennig ar g).fer llogi'r cymysgydd concrit am benwythnos neu o ddydd Llun
i ddydd Gwener

Penwythnos
(dydd Sadwrn a dydd Sul)

Wythnos
(dydd L un ddydd Gwener)

t22.54 132.20

Mae James eisiau llogi cymysgydd concrit o ddydd Llun i ddydd lau.
Faint yn fwy rhad yw hi i logi cymysgydd concrit am wythnos (dydd Llun iddydd Gwener)
nag yw hi ilogi un o ddydd Llun iddydd lau fesul diwrnod? t6l

F-4r9\ diwvnaA:

fudor ltun Cdiw-paA.1) f te-1o

ggAor Aawyth cdi;;; ai }lt:io t Jt'1ii-,Xn,ii
,srt llerchel Cdiwrno.ta) J z+,zs +i.t,n'* za'+o

DgarA- Iav. Cdiuzrnal4) *.1r,+o t*",1t=*jgl!

C5nng avbennt3 tb^3i a,tn wgthnos;
6.-t 2a ar.\

nag Jw lri ( ldgi rr.n o ,\41o\a uun i AAgd.J-
Taw fgs,"^f )iwrnod-.

ilil|llltilillll
13 Trosodd.

AAav. br is \w
2.20 = *, i,zs

A";*J;;;;i';;,;;,J;s*"j.L
cangrlt a*. wgtl^.'aS- C4JAd u\un i d.|gAd 6wener)
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11. Oedrannau I aelod o glwb gwyddbwyll (chess) oedd:

28 15 60 39 47 31 24 32

(a) DarganMdwch ganolrif yr oedrannau.

fO Darganfyddwch amrediad yr oedrannau.

(c) DarganMdwch gymedr yr oedrannau.

(ch) Mae aelod newydd, sy'n 3'1 oed, yn ymaelodi a'r clwb.
Beth fydd yn digwydd i'r oedran cymedrig?
Ticiwch (/) y blwch priodol.

Bydd y cymedr yn cynyddu

Bydd y cymedr yn aros yr un fath

Bydd y cymedr yn lleihau

121

rl A1 31 ++ Lo

Dau ri{ 1n .1 canal . 3i + j} = 6 3
63';? = 3l'9

I1l

t3l

C3fanswm L8)\5 + 60 +31 +-/+l + 3! +2+ +3a
-- 2+L

Fhannu e-fg_t 1yfur o agloAaur 
"-7 

6 : ?
: 31,5

l2l

Eglurwch eich dewis.

l$oe 31 3^ llai nd. c6medr 3*,5

L5 2+ 28

llil1lfltilil|l]
14
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15 lnwJEccBAccyr. (43/u b4) Trosodd.

'12. Aeth Theo arwyliau iBrunei.

(a) Newidiodd ef !950 yn ddoleri Brunei (BND), pan oedd y gyfradd gyfnewid yn
11 = 2.12 BND.
Faint o ddoleri Brunei (BND) gafodd ef?

150 x 2.t7 = ao l+ 6No
12)

(b) Yn ystod ei wyliau, aeth ar drip oedd yn costio 180 BND.
Beth oedd cost y trip, mewn punnoedd? 12)

lna + &.t?' = E+, 1o566o3s "
= Js't.t1

'::=*-ir geinio3 ogosaf
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8 t i\knsfr\G(
C ro crn)u

B5Ao\ an3en 1ryn* S- pecSn o Aeil5
5gw6r am joslo l +ox J = J.zoa

Shrbqli fre^ or^ Sost o

B3d) AgflyaAtor teils lalug+ -1n d'u.tach, o * to.q:=:<:::--r* !

t
I

^^ I
J

Nid W'r diagftm wedi'i luniadu wrth raddfa

Mae ystafell Denise yn betryal, yn mesullo metr wrth 4 metr.
l\,4ae hi eisiau gosod naill ai teils carped neu stribedi pren dros y llawr cyfan.
l\.4ae teils carped a siap sgwar ac yn mesur 50 cm wrth 50cm. Maen nhw'n dod mewn pecynnau
o 32 ac yn costio !40 y pecyn.
l\.4ae stribedi pren yn betryal ac yn mesur 2m wrth 25cm. Maen nhw'n dod mewn pecynnau o 8
ac yn costio f22 y pecyn.
Pa fath o lawr fyddait mwyaf rhad?
Rhaid ichiddangos eich hollwaith cyfrifo. I8l

-fei\s CargeL 8gdd. an3en Loxt = 160 o Aeik_,

lbo:3A 
= 

5

5fribedi Pren Ay Arqws lO:/: $-

15 r. l6wr.' t0ocm i 25cm: l$
BgdA ap3qn Sxlb -- 60 o

sLy!beo\i I re^.
60.6rlo

EsdAangen gryn!^ lO Pgcqr\ 6
l!J

|l]]illilltilflil
16
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14. (a) Datryswch yr hafaliad canlynol. t3l

2Q0-x)=!4

Qs-2x = *f tEua'o6*) 
-- zi = +'l-oo f r!""u Oo-J

-2xa-tb fre"nr.iAj,,,, ,,,,,,,, Ux -- 6 Lf-h^rrnt^ e+o-AJ

(b) Symleiddiwch 3(4a - 2c) - 2Q.a + 4c) 121

3 !*a -ic)*2cta ++t)
= laa -6a - tc-8c
= 8a. - ltO

(c) Darganfyddwch hol werthoedd cyfanrifol ,] sy'n bod oni'r anhafaledd. l3l

5 ( 3z<18

Rhan44 efo 3, 5 < n- < 6

(Aaer rhain5nfiw-1 n^ neu'^ hefat i l3
ond,.5rr ltof na 6,)

17 ii,wJEccBAccy,. (43/u.54) Trosodd.

ta.'{6
Y g*gvthe.dA gf""rifol ss'n -b-oAfonf.i
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Cwmniau Hedfan Ewropeaidd

FreeFlight Best2Fly GoJet

Canran y teithiau
hedfan sy'n cyrraedd
yn brydlon (o, flme),
yn seiliedig ar 30000
o deithiau hedfan

924/.

Nifer y cwynion
(compla ints),
am bob 1000
o deithwyr

0.62 0.68 078

Nifer y bagiau coll,
am bob 1000
o deithwyr

036 0.24 o42

15. Mae'rtabl isod yn dangos data cymharolam 3 chwmni hedfan Ewropeaidd gwahanol.

Defnyddiwch y wybodaeth sy'n cael ei rhoi yn y tabl i ateb y cwestiynau canlynol.

(a) Mae FreeFlight, Best2Fly a GoJeti gyd yn dweud mai nhw yw'r gorau o'r 3 chwmni
hedfan hyn.
Cwblhewch y gosodiadau canlynol. 12)

lflil]ililil1il|l]
'18

an o\9yb3ng niler llei*f o SwJnion. 
u

'6oJetyw'r gorou o'r 3 chwmni hedfon hyn oherwydd
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(b) Faint o'r 30000 o deithiau hedfan gyda Best2Fly oedd yn hwyr? t2l

Yn bvgd.lorv 3oooo x 662e = 26+00

fn hwgr saoao - zb+aa = 3199

:NEu . Joooo * I tLo\)

(c) Mae FreeFlightyn ogystal a GoJet yn disgwyl cludo 500000 o deiihwyr y mis nesaf.
Faint mwy o fagiau byddech chi'n dlsgwyl i GoJel eu co i na FreeFrght y mis nesaf? [3]

5c0to6o .. {106 = SOCI

BqgiaL,. .oll &9iet o:+Lx 5oo = alg
Bry1a,r. col\ tueet\,,9!t 01:6 * 5sO : 

f 60

&wahaniaebn A. \O - I?o = 30

tt e): iD q fq?hut

(ch.) Ysgrifennwch amcang!'frif am y tebygolrwydd dydy taith hedfan gyda GoJef ddim yn
cyrraedd yn brydlon. lvlynegwch eich ateb fel canran. t1l

roo)o 712/o = SL

lllilltil|lill1il
19 Trosodd.



20

16. Mae'r diagram isod yn dangos petryal a thriongl wedi'u cysylltu gan ochr g).ffredin BD.

r 'l 1cu D 25cr^

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Arwynebedd y petryal AEDE yw 3900 cm2, mae ED = 75cm ac mae DC = 25cm.

Cyfrifwch bob un o'r canlynol:

. arwynebedd y triongl BDC,a

. hyd BC.

Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. 17l

frrwqnebe.Ad,. q peErgal : 39OO cw,z-u-..rtl

l)Uilx L\eA : 31oC)
-i5x ? = Sgoo

= 31ao;7\
? - E.1

Fe!t3 h3A5y pcl^r g5flredin 6 0 3w'5?qlt\

6DC

: LSx52..

= b1Ocra,2

= l3oO

nloo cY^L

fl]ilillil11iltil
20
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5*L = l-7o 4
t5': * 62-b

-2 ? aolJJ * 
'

1lszt1 = 5v:617+s-615

ferl5 [d- nC = 93:ls i un l\e dqgo I

Arwynebedd y triongl BDc yw 6 5O 9m?

Hydacyw. 54 A cU.-. r' tan \le AeSo|

Trosodd.

HJA BC, Theo-renr PSthoSora5
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lZ ftilae peiriant yn cael ei ddefnyddio i bacio blychau o eirin gwlanog (peaches).

Dylaifod I yn union o eirin gwlanog ym mhob blwch.

I wirio'r peiriant, mae 10 blwch o eirin gwlanog yn cael eu dewis ar yr awr am 5 awr ddilynol.
Bob awr mae nifer y blychau sy'n cynnwys I yn union o eirin gwlanog yn cael ei gofnodi.

1a.m. 2 a.n. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m.

Y nifer ot '10 blwch sydd
ag 8 yn union o eirin
gwlanog

8 10 7 7 I

(a) Mae'r cwmnl'n argraffu label ar gyfer pob blwch.

Yn cynnwys o leiaf I o eirin gwlanog

Eglurwch pam efallai nad yw'r label hwn yn addas i'w ddefnyddio ar y blychau o eirin
gwlanog. I1l

Yn gr-owr ggntaf C! a1n) rogdd I .o-r blscha" n
egrrnwgp, nf-er o eirin gwlarro,g St1 iyelgfgl t I
Ga)\ lrgn Fe\ foA gn t\ai r'6' t sl'^ 6r!$g, 3"
$( 6chos.i|1+-ga1)o1;r )a!el FoA{n eavy\aruleiniol :

fiililtiltil|ll
22



23

(b) Mae penderfyniad yn cael ei wneud i gofnodi a phlotiot amlderau cymharol ar gyfer y
wybodaeth sy'n cael ei dangos yn y tabl blaenorol.

(i) Cwblhewch y tabl isod.
Rhaid i amlder cymharol gael ei gofnodi i 2 le degol. 121

1a.m. 2 a.n. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m.

Cyfanswm y blychau
ag B yn union o eirin gwlanog 8 18 25 41

Cyfanswm y bychau wedi'u
gw rio

10 2A 30 +o 50

Amlder cymharol 080 o,1O o.g3 o. so o ,ce-

(ii) Defnyddiwch y papur graff isod i blotio'r amlderau cymharol. t21

Amlder
cymharol I

t:
=

O,to

o,1

o.a-

()

Amser
'l a.m. 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m.

lvae blwch o eirin gwlanog yn cael ei ddewis ar hap.
Beth ywl amcangyfrif gorau o'rtebygolrwydd bod y blwch yn cynnwys I yn union o
eir n gwlanog? I1l

o.6a

DIWEDD Y PAPUR

ilililtiltil|lll
23 Trosodd.
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Rhify Tudalen ychwanegol, os oes ei hangen.
Ysgrifennwch rifau'r cwestiynau ar ymyl chwith y dudalen.

|l]illllillillll

yn unig

24 @wJEccBAc cy,


