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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du.

Ysgrifennwch eich enw, rhif y ganolfan a'ch rhifymgeisydd
yn y blychau ar ben y dudalen hon.

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Cymerwch ,[ fel 3.14, neu defnyddiwch y botwm ,i ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

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.

Nitr/dd 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 3. . '

l'r Arholwr yn Unig

Cwestiwn Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 3

2. 8

10

4. 4

5. 4

6

7. 4

9

9. 1',l

10. 6

11. I
12. 4

'13.

14. 5

15. 4

16. 5

Cyfanswm 100



2

Rheslr Fformiwlau

Arwynebedd trapesiwlr., - +k + b)h

Cyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Cyfaint sff6r =Jrr3

Arwynebedd arwyneb sff6r = 4zrl

Cyfaint c6n = lzo'']I

Arwynebedd arwyneb crwm c6n = r/'/

Mewn unrhyw driongl ,4rC
abcy rheol sin ,il),4 = .i,) B - si,, C

Y rheol cosin a2 - li + c2 - 2bc cos A
I

Arwynebedd trlongl - *ub 'in C

Yr Hafaliad Cwadratig

Mae datrysiadau a; + r,x + r = 0

lle bo ., + 0 yn cael eu rhoi gan
-h ! J( h: - 4oc\
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Gwnaeth rhywun fesur cyfanswm mas yr eirin gwlanog (peaches) gafodd eu cynhyrchu gan bob
un o 200 o goed, mewn kg.
Mae'r tabl yn dangos y dosraniad amlder grwp ar gyfer masau'r eirin gwlanog o'r 200 o goed
hyn.

ttb= ro ro+tl:1,- 12+75: l6t
fa) Ar y papur graff isod, lluniadwch (draw) ddiagram amlder grwp i ddangos y data hyn. [2]

Amlder

25 Mas yr eirin gwtanog (kg)

(b) Nodwch y cyfwng dosbarth (c/ass ,,;?terva, sy'n cynnwys y canolril

t5<x<*o
Ill

20<,r < 255<x < 10 10 <, < 15 15<r(20[,44s yr eirin
qwlanog, nkg 0<x(5

Nifer y coed

I

Trosodd.

4 6 82 76
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Mewn arbrawf, mae gwerthoedd rj ac.r yn cael eu cofnodi i edrych am berthynas bosibl-
Mae? tabl isod yn dangos y canlyniadau.

(a) At y gtid isod, lluniadwch ddiagram gwasgariad i ddangos y canlyniadau 121

30

lz
20

20 36 44 22 40 48 8

,f 16 40 20 34 44
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(b) Cymedr y gwerthoedd n yw 32.
Cyfrifwch gymedr y gwerthoedd l, ac yna tynnwch linell ffit orau ar eich diagram
gwasgariad.

15+32146+20 t3+'r32+W+6 = "P*

I
yn unig

22+;g : Lg

Cp.o"r irincll ff;E ota* yf S?!|?A n5^d
Itw$r lwY'E y'na')

(c, Pa fath o gydbetthyniad (corrclation) mae eich diagram gwasgariad yn ei ddangos? ['l]

cXaMltyniaA Positif

(cr) Gan ddefnyddio eich llinell ffit orau, darganfyddwch werth bras l, pan fo ,r yn 25. t1l

(1370 56) Trosodd.

t4)
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3, Cewch eich aaesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae rheiddiaduron (rudiators) yn cael
eu defnyddio i wresogi ystafelloedd.

Dyma wybodaeth o'r rhyngrwyd ar g!"fer cyfrifo maint y rheiddiadur mae ei angen i wresogi
ystafell.

. Cyfrifo cyfaint yr ystafell mewn m3.. Caniatau 50 wat am bob 1 m3.. Gwirio a yw arwynebedd y ffenestr yn fwy na 3m2; os felly, cynyddu cyfanswm
y watiau 11%.. Mae un wat wedi'i luosi a 3.412 yn rhoi mesur mewn unedau thermol Prydeinig
fBfu). (Mesur o swm y gwres sy'n cael ei gynhyrchu yw Btu.)

Mae'r cwmni Drago, Radlafors yn gwerthu 4 maint o reiddiadur, fel sy'n cael eu rhestru isod.

Rheiddiadur Unedau thermol Prydeinig (Bfir)

Mini 35000 Btu

Bach 40000 atu

Safonol 45000 Btu

Uwch 50000 at

Uchder lolfa Griff yw 2.4m, ei hyd yw 12m a'i lled yw 8m.
Yn y lolfa mae un ffenestr sy'n mesur 17 m wrth '1.8 m.
Mae Griff eisiau prynu un rheiddiadur sy'n ddigon i wresogi ei lolfa.

Pa reiddiadur yn eich barn chi dylai Griff ei btynu gan Dragon Radiators?
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo a rhoi rheswm dros eich ateb. t10l

yn unig

soq,l w..t ssaA yi *n641
Leo.qx 50: ll52o waE

Cqtoiilt .{ lolf'u- = 7.o, x tL {8
: 23O, trnj



I
yn unig

tse Lh\ ew avwpteteAA 1 (ftne5Lt ?r u 
1.1 x\.8 = i.o6-

lulae hgn5n fw5 no 3mL- fe!15 rh,lA cg "5dclrr
C3f answrn j waViatt nl1

llg2ox tf" = t2b-7.e
lt52o + )2b7. a = lL-|E1. D-.

Nesa11 rln,,il lluosi efo 3: +la i g ael 5 mesqrt'a,cl
B!'r av tiler y gsLr^fe{1,

tal 67.A x 3.+t3, = |,3621.1L6* SEw

$ qe T 3121:cLb* rh*..1 +oooo a- +5oOO

Fe!f_y- dsferi G,ifl bytt\ rh e;Acliad ur t5a4,L

Trosodd.
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Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Cyfrifwch werth ]'.

D"rl\ ll Cqfan wm rr onfl\au allqnol w 3boo.

3"x r z*-+z8i +* t3,40 = 3b;o
6i nti;= 366o
gy z 3bo -73o
6x > 2880
y = za86:6

/( Dul a: CSfanswm on 1\aw mewre\ 3 pent^gon
\ L1 *o"6(\'= 3 xtlou 

- _,,-(.
o- f u+1+zo +c rl$Scr : 59oa

(tffio 4,-).rCLsoo- 2r) 1.t+2c) + Clsoo-t)
1l*bo = 51oa

lsoo lta1o + l+2o + 166o tl+bo-3x-Lx- x = l'10o

8Z6c'-6x=5'1t-to
-by = SqAo -8zao
-[y : -288o

y = -2t61-Ly!s:.

B
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5. (a) Lleihewch 7800 metrgan 23%.

18oo, x 237,a = 171+
16-00 * t1q+ -- ggggjl

I2l

f0 N,4ae Tomos a Rila yn rhannu !27 yn 6l y gymhareb '1 :8.
Cyfrifwch gyfran Rita o'r arian.

lf 6:9
&1 ;1= j

I2l

yn unig

Tomos txS= i3
Fiba,. 8x3 = *+\,,,

adrwJEccEAccyr (4370 56) Trosodd.
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6. (aJ ,fed term dilyniant yw 3r2 - 25.
Enrhifwch 40fed term y dilyniant.

3x+O2-?E = 3xt@o -zq
I2l

= +aoo'75
= +115

(b) Ysgrifennwch ,fed term y dilyniannau canlynol.

_6 (i) z 19, 31, 43, 55, 6Z ....

ft ,-,,'\.^\-r\7\7\-,
=; +tL +tL +1t- +12- +t2

t2l

l2rr" -5
50 0i) 48, 46, 44, 42, 40,

^-_---,,.\-r' 
y\, \7 l2l

rl . :+. :.t:L -2

-2rv t5O
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7 Mae datrysiad i'r hafaliad # - r- 10 = 0 i'w gael rhwng 2 a 3.
Defnyddiwch ddull cynnig a gwella (lnbl ard improvement) i ddarganfod y datrysiad hwn
yn gywir i 1 lle degol.

rAdL-E llE-DE q' ggfrrf iannel!

tEeL
2.3 -o.J33 Bh5 f^c-h
t,* I. tl+ Rhs tawr

o,sI+s+5 Fhs, (awr

t4l

flae'r gyrir aleb .h*lg 2.3 a, %35.
Fellf r i un lle Aggo-[, 3 "\aLv3sla] gw-

Y=-*:3

Trosodd.
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Y pellter rhwng Caerhiltyn (Lancaster) a Glasgow yw 170 milltir wrth deithio ar y ffyrdd.

(a) Graddfa map-wal mawr yw 1 :500000.
Ar y map hwn mae 1cm yn cynrychioli 500000cm.

Defnyddiwch y wybodaeth hon i gyfrifo'r pellter ar y ffyrdd rhwng Caerhirfryn a clasgow
ary map-wal hwn. Rhowch eich ateb mewn centimetrau. t41

I milltir ! l.bKwt

['ro rnlrbir i iiii;
J x tooo

A1 zooo YY\

X tOO

A1 2OAAOO cr^

Arq m"rp-wal , q pellter ar_J "l , r'-_l'-'-_-_

Cw\;rfuym a Gtosgout fidJ-0

f fforad 'hwg

L72ooo6 ; SOooOO
5*, *cm
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(b) Mae treuliant tanwydd (fuel consumptior) car Gwen yn dibynnu ar ei fuanedd.
Ar fuanedd cyturtalog o 50 mya (mph), mae'r car yn teithio pellter o 44 milltir y galwyn.
Ar fuanedd cyfartalog o 60 mya, mae'r car yn teithio pellter o 38 milltir y galwyn.

Mae'r tanwydd ar gyfer car Gwen yn costio €1.56 y litr.
Mae 1 litr yn hafal yn fras i 0 219 galwyn.

60 mga. i

110

t5l

'ff^;,

2o.+L116119 l;t.r
Jxt.s6

tzt,al i, 3

i
l

Teitl'tio or foar,gdJ- cgfc,,vLalo3 50 rng+

llo millbir

*Ya+-
J}E

Arjaeo\iad:

Trosodd.

Mae Gwen yn gyrru'r 170 milltir o Gaerhirfryn i Glasgow.
Cyfrifwch yr arbediad fsavmg, bydd Gwen yn ei wneud os bydd hi'n gostwng ei buanedd
cyfartalog o 60 mya i 50 mya.
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo.

38 milltir

I milltir
i3A

xl-7()

millEir

-, glltl
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9. Llyfr electronig yw 'e-ddafllenydd' (e-reade),

(a) Mae sgrin yr e-ddarllenydd yn mesur 152mm wrth
rhoi yn gywir i'r mm agosaf.
Cyfrifwch arwynebedd mwyat posibl y sgrin.
Rhowch unedau eich ateb.

102mm, gyda'r mesuriadau'n cael eu

14)

(Dr,ry1 Ha1191ran9d')

bedd. t\wgaf Posib 5 s3rfn-

= t51,5 x lo2. 5
i-- t5b3t.L5 rnm
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l\rae Guinevere wedi cynnal arolwg drwy gofnodi nifer y tudalennau ym mhob un o'i 70 o
lyf'rau clawt papw (paperback).
Mae'r canlyniadau'n cael eu dangos isod.

Nifer y tudalennau,P Nifer y llyfrau

1E2E100 2

101 <1< 200 6

201 (p ( 300 16

301 (p (400 34

401 (pq500 12

(i) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer y nifer cymedrig o dudalennau ym mhob llyfr clawr
papur. l4l

Lx5o,5 = lo I

C onolbr^2n E

lot;a:50,5
3ol;e= l5o5
5ol a a- 25O.5

lol ;a = 35O, 5
jot ;e= +5O,5

yn unig

6 x r5o,5 = 903
15 x 250,5 : loo I
3rlx350,5 : tll l+

I 11 x 150,5 : 540
Lza35

,tteb: a*35:.7O
= 1.8 bulu\en, ir A.rAa,!9n 13oscf

(ii) Mae Guinevere wedi prynu e-ddadlenydd.

l\.4ae'r e-ddarllenydd yn gallu storio'r hyn sy'n gy\yetth (equivalen, a 1100 o lyfrau.
Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer nifer y tudalennau sy'n cael eu storio gan
e-ddarllenydd Guinevere.
Rhowch eich ateb yn y ffurf safonol.

Gen gyrnr5A be geb- lg(r- e-fo Jlt Lt'tdo!"n,- 3 lq * ltoo = 3soqoo bud,alen.

j f(wf safo"ll 
,

3. Eaq .itto5 Ludolen -Yn

Trosodd.

(b)
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10. Mae'r diagram yn dangos triongl ongl-sgwar.

67cm GSOS

Nid yw'r diagram wedi,i luniadu wrth rcddfa

fa) Cyfrifwch werth -...

-Theoqgrn fy11$9_It_s-, 8.** = 1o.56
b,,+^a ; +4.ai

t31

hgrytenws

yn unig

rl5.t5
ll5, +5 lO,7*cn '' A !e Jffo,l

(b) Cyfrifwch faint ongl.l,.

Tsgqpmebqg rr;o1gl o*W6t, lsl

rskrby
q€!S

-l-an 
O =

T?rn O: S,+
6,7

g-- 51. +20
r-.lis J:iL.}I . r Ie de.3ol

f"rbA"
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11. fd Datryswch yr hafaliadau cydamserol canlynol gan ddefnyddio dull algebraidd.

6x+5v=33
10:r-3j.,=-13

6r+5y7 z1
lo ;t - 3g=-B

3*y < toq

yn unig

!-- 20+ + 3+

$y+3Q=33
$7'- 33'3o
6'v-- 3
i; i:6
v= o'4

(b) Ad-drefnwch y canlynol i wneud i yn destun y fformiwla.

p=?+ c

f !!rgI
ref! lu =.rtjf.

3

(c) Ad-drefnwch y canlynol i wneud -r yn destun y fformiwla.

,t = J*y

h--.'[-*S
h"=xj

t2)

.h)= x-
j

owJEc cBAc cyr. (.4370-56)

6xt5.y=33
6z t5x6=3$

= 3lL t Cu'a; efo (
-.qf = 3lu LT

Rhannu

x= A2
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12. Mae gan Tara ddau fathodyn seren cyflun (s,,1'r,,,ilar), fel sy'n cael eu dangos isod.
Mae paent aur ar flaen pob bathodyn.

35cm

2.5cm

Nid yw'r diagram wedi'iluniadu wrth raddfa

Gwerth y paent aur ar y bathodyn seren mwyaf yw El8.55.
Cyfrifwch werth y paent aur ar y bathodyn seren lleial
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. l4l

yn unig

f(ocbor qrada€a hu, , ,,,, ,, (J & bach+ n\awr = 3.5:2.5
= l,f

ff xVor qr ad'afx ovw*naloedA
U

bach ) mApr -- l.+a

= 1,16

f-e\15 qln,

lleiafu =

,Jraent aur arJ ba$oAU1 
seren

18.55 i t.SL
et\,



13. Mae r diagram isod yn dangos dau betryal wedi'u cysylltu a'i gilydd.

Arwynebedd cyfan y ddau betryal yw 2'12.5cm2.
Trwy ddefnyddio dull algebraidd, cyfrifwch arwynebedd y petryal lleial t8l

A'%rekd4@ +.t116ieE44@ : 2t2:5
8 irxt:) + xczi.) = 2ta15
lbx+a*r?xa=2t2.5

(2r + 3) cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

in unis

1x' r t6x -r a+ = 2t2.5
2* +tbx t z+ - 2-12.5 - o
2t t tbx, -tar.5 = o

o=.,, b.lbl c: l-186:5 l

t5"- +x2x-t35.5
2x2

\rlvrqi t: -tb + tb1- +x 2x- 66.5

+

?-o,-

r
t62- +rx-tEg,s

t= 6.5 crn ,/ x= -t4,5 x

f-er1s

Nrh$ c4e.\
hsA. rtegat'f .

lleiaP

a t4.s;;"
Trosodd.

x.= -b!,1 bL -*ac

X-= -tb+

Lxtx
= tix b.5
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'14. Mae'r diagram isod yn dangos triongl ABC.

c
5.4cm

Cyfrifwch

(a) yt hyd Bc, I3l

* =b'+c2'zbcLosA
oa : 1,1a | 5,+^ - L>t 7,1 x',t x Cos &2o

Nid yw? diagram wedi'i luniadu wih raddfa

yn unig

o': 7 "l,bC 515103
; = \El-9]il9,'9
a-: 8.cl 3cvn i 3" le d"g"l

fb) arwynebedd y trionglABC.

Arjne-bs.l"I -

= o.5* 7,1 x5,* r sin 8'2o
&l.t1cr(i r_ 2 le Aegr-l

B

12)I . -. -Za,bsln (.-

i b.s;n A c *Jb

a-
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Mae Ceri yn chwarae mewn t'im hoci.
Mae sesiynau ymarfer y tim hoci yn cael eu rhedeg gan un o ddwy hyfforddwraig wahanol, sef
Meg neu Lotti.
Meg yw'r hyfforddwraig ar gyfer 70% o'r sesiynau ymarfer. LoLL.i 3o7o

Mae Ceri yn hoffi chwarae fel g6l-geidwad i'r tim.
Pan fydd Meg yn hyfforddi? tim hoci, y tebygolrwydd mai Ceri fydd y gol-geidwad yw 0 4.
Pan Md Lotti yn hyfforddit tim hoci, y tebygokwydd mai Ceri fydd y g6l-geidwad yw 0 9,

Cyfrifi^/ch y tebygokwydd nad Ceri fydd y g6l-geidwad yn sesiwn ymarfer nesaf y tim hoci. [4]

Idq
G6t1g'AurA

Safle aral I

L"tui G6t3eiduaA

Safle aratlo"l

.lg{ryy5dA ooA Ceii fraA3 g6l-gr idwq"L
-- LA,1 xo,6) f (o,3xo,))

a, +7 o.o3
= O,t5

Ae5, &fle rlrrall nrr/' Lotb;q/c4lall

Trosodd.
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16. Perimedr hanner cylch yw '16cm.

Cyfrifwch arwynebedd yr hanner cylch. t5I

yn u.ig

G"dewch , AAiamedr-1 c94ch
x 3oe\ e i AAxooa\i gon i.

0
Perirnedr q7 hantner c>lcn = lb,,, ,, .J, ,, ,,, , , ,, , Ll

x t honnevqcYlchedd- = lb; + *;Ctrilro*9d') = ru

x + )x(rTxx)_ =lb
Y +irfx =tb
x Ct + -t-r) = lt
X= t.b

tl irT
x: 6,L23152*7* cm

B oc\iws 5 c$11., = 6 .1-a31 5 L+1+ + e
3,ills1bz37 cw\

ftvrarTnsleAc\ [q nne r/
U

\r cvleh ,- )*t; < Rc.Ai!^62
o.S x rT X 3. tt\81b7374
)5. l rl '2-3blt

DTwEDDYPAPUR : l5.2lq 2

Aego Ii&\e


