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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer y papur hwn.

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

GWYBODAETH 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
caelei 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.
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Rhestr Fformiwldu

Arwynebedd trapesiwm = lA * Ult,

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

.b WJEC CBAC Cyf (437O-54)
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1. (a) Mae Toby yn prynu'r eitemau canlynol i addurno rhai ystafelloedd yn ei df. Cwblhewch
y bil. 141

Eitem Cost

10 rholyn o bapurwal am t14"82yr un e M8.20

4 carton o bast papur wal am 87.53 y carton r lo,la

6 tun o baent emwlsiwn am €8.32 yr un r 11,12

4 tun o baent sglein (g/oss,) am f 14.54 yr un t 5g,l b

Cyfanswm E 296, +O

(b) Mae Toby yn cael disgownt o 5% ar y bil.
Faint mae e'n ei dalu? t3l

286,r.to{ 570 : * t+3L
L66,4o - I't3_ z= * 2n 2.;2,f

(c) Mae Toby yn mynd i gaffi ac mae'n prynu paned o de, brechdan a theisen.
Faint o newid mae e'n ei gael o f6? t3I

156 IL86f1g r stoc
t 6 ; ii:;o;
6o:o : i+o ; 60
lnlae Tob5 gn ccte! _% s, vutalA,

Te f1.56

Coffi t2.35

Brechdan t2.86

Teisen 98c

tr wJEc cBAc cyf. (4370-54) Trosodd.

I
Arholwr
yn unig



(a)2.

4

Rhowch gylch o amgylch y maint sy'n amcangyfrif priodol ar gyfer pob un o'r canlynol.
l4l

2mm

30 kg

@D
12mmz

2cm

@
30ml

12cm3

20m

3mg

30cm3

12cm2

121

Uchder drws

Pwysau babi

Cyfaint y te mewn mwg llawn

Arwynebedd llawr ystafell wely

(b) Yn y lle gwag isod:

Lluniadwch (draw) gylch sydd A'i radiws yn 6cm.
Lluniadwch ddiamedr eich cylch,

@
3g

3 litr

@

RaAiwS 6c*

..t WJEC CBAC Cyf (4370-54)
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Tvnnwch linell yn cysylltu pob u1 o'r geiriau canlynol A'r siip cywir'

ftia"'t un cyntaf wedi't wneud I cnl'
l4l

Triongl isosgeles

Paralelogram

ati, WJEC CBAC CYt. 1437O-54)

Trosodd.

Arholwr
yn unig
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4. (a)

6{^i^**,s
9r5 = 45
*5ra,=@

6t'
(,

5to
15 , 2i)

L5

jo'
35 @)

I

\( !{,
rl}v@

Amlinell o ddalen (sheet) o gardbord yw'r si6p uchod.
Mae wedi ei luniadu ar grid sgwariau lle mae pob sgwar yn cynrychioli 5cm2.
Amcangyfrifwch arwynebedd arwyneb y ddalen o gardbord.

22.5t2.5 + z..S f 3t + 1.5 +t,5 = 6S,5
t3l

Arholwr
yn unig

6t,ox5 = s_+z:5

Arwynebedd arwyneb y ddaten o gardbord = 3W:F 
. ",

(i,i wJEc cBAc cyf. (437o-s4\
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(b) cwblhewch y ffigur cantynotfel y bydd yn gymesur o amgylch y llineil AB. t21

'.h, WJEC CBAC Cyf Trosodd.

I
Arholwr
yn unig

t437O-54)
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Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae gan Peter y naw darn arian hyn.

ffiWffi
Mae e'n gwario 81.78 mewn siop.
Mae Peter yn talu gan ddefnyddio rhai o'i ddarnau arian ac mae e'n cael newid.
Gan gynnwys ei newid, mae ganddo 4 darn arian yn union ar 61.

Rhestrwch y darnau arian a ddefnyddiodd i dalu, a rhestrwch y darnau arian oedd ganddo
ar 61.

Mae ?eEar Jf Ealu e{o-r dta,pa
t6l

t 1, soc, Zoc- t sc) k t L_* .

r\ae tl rsocrzoLrsctzcli;; }1,1i,
M"" i;il J; ;;;! i " ; ;;;i.t ,

2c

Darnau arian oedd ganddo ar 6l Jl, toct SC, lc

" fi;,;t

Darnau arian a ddefnyddiodd i datu $ !, E o^e, LO-' t 5.c ! 2 :,

',t, WJEC CBAC Cyf. (437O-54)

Arholwr
yn unig
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6. Dyma hydoedd 8 darn o bren, mewn cm:

56 45 fiA 77 87 61 74 36

(a) Darganfyddwch

Mewn Lrefn :" """ ".r'' .'

ganolrif eu hydoedd. l2l

Y canoJu''( yw gJ"k,
(b) Darganfyddwch gymedr eu hydoedd. t3l

CgfanSwmi 5-bt+5+-!lo r71 t87 r81 r6lt1+t3{
= 5+b

(c) Darganfyddwch amrediad eu hydoedd.

$w5aF tynn,t LJeiaf , lp --3 6

......... ...., ',,,,r1I::f-

t1l

I
Arholwr
yn unig

tr WJEC CBAC Cyf. (4370-541 Trosodd.

56, 6l 1+, 77, t7, llo
Lrf 6t tTtl= t35.

135 r*: 61,5
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7. (a) Disgrifiwch mewn qeiriau v rheol ar ovfer oarhau pob un o'r dilyniannau canlynol.

(i) n#u?{ ?#afr'sozs ss'- 
r1I

Rheol:

If m+ DssAAg

,; ,l{ ft,,fr,,,ffi;rt;DF ,;;

Rheol:

(b) Darganfyddwchwerthoedd

(i) JM4
l,a

11l

(ii) 5.23 t1l

tto,s08

Arholwr
yn unig

(c) Mynegwch 9% fel degolyn.

o: o1

(ch) Mae gan Chris f 10, Mae e'n mynd i mewn i siop i brynu llyfrau nodiadau am 68c yr un.
Beth yw'r nifer mwyaf o lyfrau nodiadau mae e'n gallu ei brynu a beth yw ei newid? t3l

,Fo,66 xif = &q.sz
a{s,&8-r}5:slo,As

r',\;; ;h;rs ;; e;rr-^ i;r;;,S ; is fo; ;il;A;;
fssdn q*ql #to * St's* : ,fiffi -s newiA,

e

(d) Cyfrifwch $ o 63. l2l
rt$xt = &_

t1l

.Li WJEC CBAC Cyf. l47a-54)
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8. (a) Symleiddiwch a + 3b + a- 4b.

2-o--b
12)

Arholwr
yn unig

(b) Mae Rebecca yn meddwl am rif. X
Mae hi'n lluosi'r rhif A 4 ac yn tynnu 7 i gael41.
Beth oedd ei rhif hi? *x-]=+l 12)

*x=tl++
*x= +t
x=t6':*

(c) Mae afal a gellygen yn cael eu rhoi ar glorian (scale) fel sy'n cael ei ddangos yn
Diagram 1.
Mae afal arall yn cael ei roi ar y glorian, fel sy'n cael ei ddangos yn Diagram 2.
Mae pob un o'r ddau afal yn pwyso'r un faint.
Beth yw pwysau'r ellygen (pea)?

Diagram 1 Diagram 2

380 -zbo = |207Nae &fA\Jl\fwJso
e\53en Jn fwJt?_ 26a -t7o --

l4l

36oJ

Nae I

O WJEC CBAC Cyr.

t*01
#.

Trosodd.

2bo3
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9. (a) Mae Mr a Mrs Hughes yn derbyn bil trydan.
Mae'r bil yn cael ei ddangos isod, gyda rhai o'r cofnodion ar goll.
Defnyddiwch y wybodaeth sy'n cael ei rhoi ar y bil i gwblhau'r holl gofnodion sydd ar goll
a chyfrifwch y cyfanswm mae'n rhaid i Mr a Mrs Hughes ei dalu. tsl

Power Electricity Company
Cyfnod y bil 1 Gorffennaf 2015 i30 Medi 2015

Mr a Mrs Hughes
3 CIos y Maes
Porth
XX2 3YY

Darlleniad Darlleniad
mesurydd mesurydd
y tro hwn y tro

diwethaf

ANFONEB

Unedau Pris pob Swm
wedi'u uned mewn
defnyddio ceiniogau

t
4703 3425 Unedau wedi'u defnyddio lll S 18.5c

T.A.W. ar 5o/o

Cyfanswm y tAl yn cynnwys T.A.W.

231:+3
ll,tL

2*6,L5
Swm sy'n ddyledus o'r bil blaenorol 12.46

Swm i'w dalu L60"v I

(b) Maen nhw eisiau talu'r bil mewn 3 taliad misol hafal.
Faint dylai pob un o'r taliadau misol hyn fod?
Rhowch eich ateb yn gywir i'r geiniog agosaf.

*zba,7l + 3 : *99,10333'''
121

Lle gwag ar gyfer gwaith cyfrifo ychwanegol:

t7o3 * 3+75 = !,-7 8-

lr--?6 x tg.5c = L36u|3 c
iiitiz;ioo ; *izc'*i

a+6,25+ 12,4a a $rba:+l

il[:'+ t, x if) ; F il ,6 2 l', j.,;B or;;;fiii,ii i ll,:a, i : } i4t:,il

O WJEC CBAC Cyf. (4370-541

Arholwr
yn unig
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10. Mae'r diagram gwasgariad yn dangos pris ac oedran pob un o 12 sgwter o'r un math a model.

Pris (E)

I

i

01234

(a) Ysgrifennwch bris y sgwter newydd.

#ooo

700

600

500

400

300

200

100

0
Oedran mewn
blynyddoedd

t1l

Arholwr
yn unig

(b) Ysgrifennwch bris y sgwter mwyaf hen.

&_r:o

(c) Tynnwch, d'r llygad, linell ffit orau ar y diagram gwasgariad. t1l

(ch) Ysgrifennwch y math o gydberthyniad (correlation) sy'n cael ei ddangos gan y diagram
gwasgariad. t1I

QaberI\rniaa lfsohf_

(d) Amcangyfrifwch bris sgwter 2) oedo'r un math a model.

Lqo

11l

t1l

'O WJEC CBAC Cyf. (4370'54\ Trosodd.
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Mae Stephen a Gwen yn chwarae g6m gan ddefnyddio pedwar disg. Mae rhif cyfan positif ar
bob disg.
Mae'r disgiau'n cael eu rhoi mewn bag.
Mae Stephen yn dewis disg o'r bag ar hap.
Mae e'n ysgrifennu'r rhif sydd ar y disg ac mae'n rhoi'r disg yn 0l yn y bag.
Nawr mae Gwen yn gwneud yr un peth ac wedyn maen nhw'n adio'r 2 rif maen nhw wedi'u cael.
Os yw'r rhifau'n adio i roi eilrif mae Stephen yn ennill, neu fel arall mae Gwen yn ennill.

(a) Y rhifau ar y disgiau yw

Pwy sy'n fwyaf tebygol o ennill y g6m hon?
Rhowch fanylion llawn eich rhesymu.

o-d1f t o Ay:f = e!\i{ Cstep}renJh ennilD

o&lIFteiYit;;iilr

l{n" n^w5 g g"\'r-fatt Sn S b_a3 felb -o ea fwy
[qbuge) bgJ' S_beylen a 64n il! douL J h
d,gr,;s gAvlF: ee!! sb,eyhgn sgA^ {wtof u.ebsggl
o ennr l\ S gdn^,

Mae'r rhifau ar y disgiau yn cael eu newid, fel sy'n cael ei ddangos

aD(;).D.il
\_-/ \_-/ \_-/ \_/

isod.

Ydy'r g€m hon yn deg?
Rhowch fanylion llawn eich rhesymu.

lz,,l6 I.l iA J ,r,r g -6_m 5 n A.j ,

OE e € gilfif_ Frd."r .Jf*^srfr _3

EE

t4l

L
,l

6 EE

O wJEc CBAC cyf.

AAo,r* f i{ t *) s;_n caei
ei Adango5 

^Y 
j chwiUh.oE

Arholwr
yn unig

EO o

OE

Ve \ rnai

(b)

ftae n
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11I
(i) Dewiswch eich pedwar rhif eich hun fel bod y g6m yn deg.

/'-\(r)(2-) (j) (Y
\__/ \__/ \_,-/ \__

Arholwr
yn unig

dor,r er lrlf f. J lryt
rnqdn ha.fat Aeb.14a! Aeb*g? I

j- Je o E o- b:rr caianswj- lhjfau
* |o v' o € b^ oAlf neun eilvif

(ii) Nodwch y rheol ar gyfer eich dewis o rifau ar y disgiau fel bod y g6m yn deg. t1I

RhAi,. Aewp_ Aa* oAti[--- o- Aar,t er'\rlt ,

,.h. WJEC CBAC Cyf. Trosodd.

(c)

+ I z 3 + A:Aa Aau. odv;[ x
tt

L
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12. (a) Helaethwch (enlarge) y petryal sy'n cael ei ddangos isod yn 6l ffactor graddfa 2, gan
ddefnyddio (2, 1) fel canol yr helaethiad. t21

v
't6

14

12

10

,!
I

I
I

10 12

QylchQloqph y triongl sy'n cael ei ddangos isod drwy 180" o amgylch y pwynt (1, 2), l2l

(ir WJEC CBAC Cyf

Arholwr
yn unig



13.

Defnyddiwch y cyfraddau cyfnewid yn y tabr i ateb y cwestiynau canrynor.(a) Cyfnewidiwch t3S0 yn krona Gwlad yr tA.

l\a x tq2.+s

Prynwch eich arian gwyliou yrno

Moe €1 yn prynu

192.45 krona Gwladyr f6
100.32 rwpi Indio
53.67 rwbl Rwsio

Arholwr
yn unig

t2l

I2l

6v3-sVr 5 k".,no ^...,^- .-........ krona Gwlad yr lA

(b) Faint o arian, mewn f, byddaiei angen ibrynu 26ag32rwpi rndia?
Lgg.S:32 * too,32

E 26

(c) Cwblhewch y frawddeg isod.

'Moe 100 rwbl Rwsio yn werthyr un swm 6 ....1F..fl.:..F,?... krono Gwladyr 16.,

loo ;s3, b7 = f 
, 6|3rrlg adS_ _99, r, I

t:86326 aa6 ; tfl. E
= 356; 5so2t?+
:35s:5alai.a"e"l

(i wJEc CBAC cyr. (4370_54)

Trosodd.

17
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14.

Mae Rowena yn berchen car mae Dafydd yn bwriadu ei brynu mewn 3 blynedd.

Ar hyn o bryd mae car Rowena yn werth €3500.
Mae Rowena yn amcangyfrif bydd ei char hi'n dibrisio 24o/o o'i werth bob blwyddyn dro ar 6l tro.

Mae Dafydd wedi cynilo f 100 yn barod.
Mae Dafydd eisiau trefnu cyfrif cynilo er mwyn cynilo swm sefydlog o arian bob mis i brynu ca
Rowena mewn 3 blynedd.

{a) Beth fyddai'r swm lleiaf o arian, i'r bunt agosaf, dylai Dafydd ei dalu i mewn i'w gyfrif cynilo
bob mis?
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo.

35q9 - 8*o = &2r 660

#63a,+o
;i,b :6i:;,'+o = Sriil .,ao

iorr. eo * iii, : }+#. is+
2ozt,Ga- +s;;ii,G+ ; E 1,156; +a

t71

Arholwr
yn unig

f_f geiniSS a3as*F 
,

(0, t1 hrueni 35!ox i;2"3; g isii,+e

AreS I *lfneAA,

(lr WJEC CBAC Cyf

caY Rowertr- hedAiw; f 35oo
3 5oo X L+Zo =

TbbY L

bavaa

Aa\u'. i mgun t 536 ,+7- loo = l*36,*7

* szg, ta.
Stoo rl^ntA igo

(4370-54)
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(b) Ydych chi'n credu bydd cynilo'r swm hwn bob mis yn gwarantu bydd gan Dafydd ddigon o
arian i brynu car Rowena?
Rhaid i chi roi rheswm dros eich ateb. - I1I

YA* - wtth g:njto f'hl s *js ac niA *at:m
\Anro^ b{Ad. "{Ch.{Aiq o avtan Avas ben.

{tvzlin: ilac Yrtu - $t*d_" A9b{J b*PA :&&d} atSgh cgnrlg

mw5 jlan mqf amcanggf Ii( oe)6 J S4hfan 2*2, ld_c_wn

gwir1g@r eai\ s -lanr-an dlbvisf olnU ftAJ. !!".1- nq-

* rce6,+2 orr AAiweA I J Z mt5neAA ')
i!, wJEc cBAc cyr. (427o-s4) TfOSOdd.

Arholwr
yn unig

= 3xl2
= 36 rni5.

Bob rv\f, r rhar ) i OAf1AA Aal,^ i rnazn
f Lt 3 6,+^ ? ?b = Jqo i'y bunV
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15. (a) Ehangwch 5y(2y2 - 3). t21

tos' - ls j
Arholwr
yn unig

(b) Symleiddiwch 4h3 x 5h2.

10 ILs

(c) Darganfyddwch bob cyfanrif ru sy'n bodloni'r anhafaledd 6 < 2n < 13. t3l

ltaneru J < ru< 6'5

Y gjfonfifl* ssAa\ tn f*J n.t J o-fA J.t !l"t n-4--

t1l

DIWEDD Y PAPUR

itr) WJEC CBAC Cyf. (4370-541


