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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer y papur hwn.

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARVITYD DIADAU I YMG EISWYR

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 x fel3'14 neu defnyddiwch y botwm r ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH IYMGEISWYR

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

Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddia os nad yw'n
cael ei nodi.

Nifydd 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 i gwestiwn 8(a).

l'r Arholwr yn unig

Cwestiwn Marc
Uchaf

Marc yr
Arholwr

1. 5

2. 4

3. 4

4. 4

5. 7

6. 7

7. 6

8. 10

9. 6

10. 6

11. I
12. 6

13. 6

14. 5

15. 3

16. 3

17. 10

Cyfanswm 100

@ wJEc cBAc cyf cJr(A1 5-4370-56)



Arwynebedd trapesiwm = |fo * Dn

Gyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Cyfaint 
"n5, 

= tn'
Arwynebedd arwyneb sff6r = 4Nr2

1

Gyfaint c6n = lrrlt
Arwynebedd arwyneb crwm ciln = nrl

Mewn unrhyw driongl ABC

Y rheolsin ff7 = #u = #6
Y rheol cosin a2 = bz + c2 -2bc cos A

Arwynebedd triongl = )absin C

Yr Hafaliad Cwadratig

Mae datrysiadau ax2 + bx * c = 0

lle bo a + 0 yn cael eu rhoi gan

2

Rhestr FformiwlAu

al
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1. Mae'r diagram gwasgariad yn dangos pris ac oedran pob un o 12 sgwter o'r un math a model.

Pris (t)

\ :,1 *.1.-.1 ..1

t-

:, :\
i!:

t: :: XLI
1l i \ tl

\,
:: ll.'' i

\

(a) Ysgrifennwch bris y sgwter newydd.

* ooo

700

600

500

400

300

200

100

0 Oedran mewn
blynyddoedd

t1l

I
Arholwr
yn unig

(b) Ysgrifennwch bris y sgwter mwyaf hen.

* r,ao-

Tynnwch, 6'r llygad, Iinell ffit orau ar y diagram gwasgariad. l1I

Ysgrifennwch y math o gydberthyniad (correlation) sy'n cael ei ddangos gan y diagram
gwasgariad. t1l

Qa berl/hg hr dA 1./e.gati P

t1l

(c)

(ch)

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

t10
t1Ioed

c-
d

@ wJEc cBAc cyf. Trosodd.(4370-56)



2.

/,La
onflAu.
mt&no I /

o#ii,t

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Darganfyddwch faint onglau a, b, c a d.

!8'o"-a7o : 13o

ltoo -1a ?o : 16 o

l4l

Arholwr
yn unig

,t: ,=ttil:

(4370-56)@ WJEC CBAC Cyf.
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(a)

5

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

v
16

14

12

10

8

6

4

2

0

121

l2l

Trosodd.

I
Arholwr
yn unig

O wec cBAc cyt.



4- (a)

b

Ydy'r pwynt (4, -2) ar y llinell syth 2x - 3y = 14 ?
Ticiwch (./) y blwch priodol.
Rhaid ichiddangos gwaith cyfrifo i gyfiawnhau eich ateb. l1l

Nac ydy

A't -3*-&. = 8--G

,ord
2x-3j= lT

imnnewtd 7-z+ t

Arholwr
yn unig

(b) Ydy'r pwynt (4,4) ar y gromlin 2y = xz ?
Ticiwch (./) y blwch priodol.
Rhaid i chi ddangos gwaith cyfrifo i gyfiawnhau eich ateb.

Ydyl | ruacvavl{ 
|lll't

O_s_...gw.....f..:..rt.....yy1.1.g.. xa = +-1

YL=,b
05 Jvr/

t1l

-_ 
felll n1d ,M)Z'l;;);;I#;t;';

(c) Ysgrifennwch gyfesUrynnau unrhyw ddau bwynt sydd ar y llinell syth x * y = -4. l2l

[0r., Yif sJ]n adlo f lrr ateb ;+)

(:5- , I l a( --b , 4 I

@ WJEC CBAC Cyf
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5.
Prynwch eich orion gwyliou ymo

Moe €,1yn prynu

192.45 krono Gwlad yr f6

100.32 rwpi fndio

53.67 rwbl Rwsio

Defnyddiwch y cyfraddau cyfnewid yn y tabl i ateb y cwestiynau canlynol.

(a) Cyfnewidiwch f350 yn krona Gwlad yr 16.

6_? si;, +:i;;;;;;;;; ;
(b) Faint o arian, mewn f, byddai ei angen i brynu 2608.i2 rwpi lndia? l2l

,-606.32 + l}o,3\

E^6

(c) Cwblhewch y frawddeg isod.

'Moe 100 rwbl Rwsio yn werth yr un swm 6 ,...1.1..?-..,..?.?. x.ono Gwtqd yr 16.'

\oo + 59,67 = l, g6 3L3t308
at

756.59 i e, le Jegol

12)

@wJEc cBAc cyf. (4370-56) Trosodd.

I
Arholwr
yn unig
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6. (a) Ym mynyddoedd Aplengrub, cafodd y cwymp eira (snowfal/) yn ystod pob un o 28 diwrnod
ei fesur.
Mae'r canlyniadau wedi'u crynhoi yn y tabl isod.

cawl\pnt
lgr

ac)

3o
r*o

Cwymp eira dyddiol, s (cm) Nifer y diwrnodau

5(s<15 5

15 ( s<25 10

25 ( s<35 12

35 ( s<45 1

(i) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer y cwymp eira dyddiol cymedrig am y 28 diwrnod.
141

'!;ii;:?fro 6bo : is ; ii iti,-;s; r

Ltdx):+O \ ial;"gol

(ii) Nodwch y dosbarth modd. t1l

Dosbarth modd 25 ..S < 3 5

(iii) Ysgrifennwch y dosbarth mae'r canolrif ynddo. t1l

Dosbarth canotrifot !5 S 5 <25

(b) Dyma'r data gafodd eu casglu am y cwymp eira ym mynyddoedd Terragal, dros yr un
28 diwrnod

Terragal

Cwymp eira dyddiol cymedrig 20cm
Cwymp eira dyddiol canolrifol 9cm

Roedd Ralph ar ei wyliau yn Terragal am y 28 diwrnod hyn.
Dydy Ralph ddim yn deall sut gallai'r cwymp eira cymedrig fod mor uchel A20cm.
Mae Ralph yn dweud,
Ar tuo honner y diwrnodou roedd lloi no 10cm o gwymp eiro bob dydd.'
Ysgrifennwch esboniad byr i helpu Ralph i ddeall sut mae'n bosibl cael cymedr o 20cm
gyda chanolrif o 9cm. t1I

Itadn tooSib bod. llawer iawn o eira- weo\i

C,hr\nlpo or wn 
^€r^ 

Ao\a( o Ad.,wrnoototr,

@WJEC CBAC Cyf. (4370-56)

Arholwr
yn unig
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7. (a) Ffactoriwch 8x2 - l6x.

8v (r-e)

(b) Ehangwch 5yQy2 - 3). l2l

lo- u' - l5-i

(c) Symleiddiwch 4hz x 5hz. t1I.r

(ch) symleiddiw 
"n 

l#

rfs

12)

t1l

I
Arholwr
yn unig

@ wJEc cBAc cyf. (4370-56) Trosodd.
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8.

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

Ar hyn o bryd mae car Rowena yn werth t3500.
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 f100 yn barod.
Mae Dafydd eisiau trefnu cyfrif cynilo er mwyn cynilo swm sefydlog o arian bob mis i brynu car
Rowena mewn 3 blynedd.

(a) Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y rhan hon o'r cwestiwn.

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.

Arholwr
yn unig

G,rer{h ca( FowenA- hsdAiw: & 3r5oo

t\ewn blragAA5n / h ge c^:( flwenA J^ Af brqsio_

b;,,:;';i,;ii/, = $;4o
Av d-d'lweAA: flufgd,Agn g5ntaf, flwe!4l^ cxr_

Bowen^ JW : Iv_r5oo *g'*ct=6[ztb6o.

Rq*e"^ ;; 
* 
i;;.o - # ;,;;t;; :h;;, l1y, t u c-,-

Yn, y drgded| flwj-4{Jrr mae ea( ??w?r.a- Jn
o\ibyiso f zo>t"oo t'2*2ct-= X-+s'5: t6r+

Yn trf ai\ fnaa Cor Paweno.

i brfsia 2 b6o N'A*2o 63 g. *O

, U1n ca(
2o2t.bo- {+s5. '8.f1,536,+e a't(

D^tt arv\6on:

@ wJEc cBAc cyf.
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3 b !S ngatA = 3>< tL

arian i brynu car Rowena?
Rhaid i chi roi rheswm dros eich ateb. t1l

t{ng $*rdl- - r}ct9-n "teby3 b6o\o\ Oafgad- angeh

c5nile nAwJ ScLn m*r aInco"gS fr-:{: oe&cL 5
c:g,nrrrr.- L*lo, Ae-Wn yw-itiqn#t ga!!J
qfinr-an d.ibnstank foA .J," !!r,.i n u 7*? r, H{l

^Sa)\ 3we 
vtln 5 c^y fuL J., 0W "4-

- f t5?L|t2 ar o\diwedd1 3 nnlxtleJul-.

{ veu i;; - ;,n{n ?mr',i, e+; i" ",'f fl; C,4o ;;,i,^
\r" 

owJEccBAccyr (4370.86) 
tgrtot g 

"kglFf,i jn'?R.oo.

I
Arholwr
yn unig

Moe nr'lo fi ,s36,+7,

Mae Sanilo ff trc U^ baYo)' Fell5 rha;d' iddo
do\u i mann 153b,+7' t oo = ,t, + 3 6, +2
d,vog 3 rn\5neAr\ .

a
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9. Cyfrifwch hydoedd yr ochrau x ac y yn y trionglau ongl-sgwdr sy'n cael eu dangos isod.

(a)

7'9cm

tsl

xcm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

1teor91 Pgth ry1g-f-es l*:5L ; 211:0 I

:1,1L=#) t5b,b3

Arholwr
yn unig

= t2.52cvn i ele legl

, = !254 cm

cabvb6n

Sfr C*Ti ycm

Sfi Ciri
Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

c,ikvn{.,
Trrqena Meheq,,- 5in@: -Eprgnw5

5in t5, 1= ) .

12.3 x sin rys'q = _J

@wreccBAccyr '= t;';9-f "'



10.

15

Cafodd ymarfer ei gynnal i amseru grWp o 100 o deithwyr yn gadael awyren gan ddefnyddio'r
allanfeydd argyfwng (emergency exits).
Mae'r canlyniadau'n cael eu dangos yn y diagram amlder cronnus sydd i'w weld isod.

Amlder cronnus

60

i: -,,,|,,,,,,,,,,,,:-.: i:':

:,ili,:. ,,,,,,, ,;,,,, ;, ,, .

",- , :.

'"-''l'-1 :
-:-r--;-..,- /

=A

*: -: i -;:;f
...t......... . ... . ..r. . .,1

', l'

:l|):,t :

/

';

* I -:

i0fl,5

(a) Faint o deithwyr gymerodd rhwng 20 eiliad a 35 eiliad i adael yr awyren? l2l

lo--so 7 I
(b) Faint o deithwyr gymerodd fwy na 40 eiliad i adael yr awyren?

too -q5 = 2
(c) Mae'r rheoliadau'n nodi y dylai 85o/o o'r teithwyr allu gadael yr awyren mewn llai na

30 eiliad.
Cwblhewch y gosodiad canlynol. Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo. 121

'Yn yr ymarfer hwn, roedd yr omser targed ar gyfer teithwyr yn godoel yr swyren

mewn argyfwngwedi'i fethu, .1.:.5... eiliod.'

?-?'1-:3a 1 7t5

I
fi

I

100

15

15
80

40

20

Amser (eiliadau)
50402010

t

121

@ WJEC CBAC Cyf (4370-56) Trosodd.

Arholwr
yn unig
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11. (a) Arwynebedd arwyneb pwll crwn yw 35m2.
Cyfrifwch ddiamedr y pwll. 141

Arholwr
yn unig

e5 -- (z" """" " "-4c

rT

r-*diws = 3:3317 1o 5S 1

Alavnedf = 
^ 

K 3, 33_77 1 o98 1

(b) Mae dWr yn llifo i'r pwll ar gyfradd o 50 litr y munud.
Cwblhewch y gosodiad canlynol drwy ychwanegu gwerth wedi'i ysgrifennu yn y ffurf
safonol, yn gywir i 3 ffigur ystyrlon. l4l

'Moe dtir yn llifo i'r pwll or gyfrodd o ...g.:.99?..9.?.2...... m3 yr eiliod.'

Ot lOoO rnl

-: o:00ot333--:m? 5r ef!i.d--
: O: ooo 833 

^3 Jr "ltio|t

,!l WJEC CBAC Cyf.

: rlx rad i*s2
js= ff)< rz

;t@;taO;tOO
vYrunuJ-

u
rf

: SotOao rn I

5o, oao crn

O,o5m3
;60

(4370-56)
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12. Mae'r histogram yn dangos yr amserau gafodd eu cymryd gan bobl mewn grWp i adaeltr6n.

Dwysedd amlder

2.0

1.5

0.5

1.0

-:-:'-:-'- i

),r ..:- :. ,

iitl
iiiii'

."......1.......t.........

l-,::,i

:::_l

,I
--.. i.

:

o 10 20 30 3+ 40 50 Amser (eitiadau)

(a) Cyfrifwch nifer y bobl yn y grWp.

(zoxo 
'zs)r(prD-rC5x 

!1O,1 
(,5 xz) t-11oxa:5)

t3l

(b) Cyfrifwch amcangyfrif ar gyfer nifer y bobl gymerodd fwy na 37 eiliad i adael y tr6n. l2l

3xl l* to xo'5
= 6 r 5

(c) Mewn gwirionedd, doedd neb wedi gadael y tr6n mewn llai na 10 eiliad.
Eglurwch sut dylai'r histogram hwn gael ei newid i gymryd y wybodaeth hon i ystyriaeth.

t1l
^ .r { -Urlovr r bar {h*nq 0 cL 2o eiiraJ- efs tachder 0'25
Gad.ae! b_w)gh ft-13 _0 cr. lor e1)ia.L,

Yc\'ro,negy) bar /h,v"l lo * zo_ l:lli"d "to

G) wJEc cBAc cyf. (4370-s6) Trosodd.

Arholwr
yn unig

i

l:,:Ti

.1.:

r-l

l

-f
't

I

'a a- "'

:r
1

,,!,,]

"i"j-+..r

. i'

- 1--: -1^'r"-
j:ti

5 I lo t- 1 f to r 5
3q Fer,-so^
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13. (a) Ffactoriwch x2 * 5x - 24 a thrwy hynny datryswch x2 - 5x - 24 = 0.

(x.-t )( x'ri ): o

ungi Y:6=O t\t\^ r-f3=-O

t3l

Arholwr
yn unig

(b) Datryswch yr hafaliad cwadratig canlynol.
Rhowch eich atebion yn gywir i.2 le degol.
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo.

5x2+2x-9=0
d=5 b=2 C> -1

x'-

hnaf X, =

:iiffi,;t
ne',\ x= -2-\f t2-+x[x -1

2-x5

t3l

2*

2x5
Tffi

-2 + rlz'-trSx-1
7*5

x=-1,56 r },le Aego I

iXr WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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Mae Osian yn berchen 20 tei.
O'r teis sydd ganddo mae 2 yn lliw coch plaen, mae 3 yn lliw glas plaen ac mae 15 yn lliw
cymysg 6 phatrwm.

Mae Osian yn dewis 2 o'r teis ar hap i fynd ar ei wyliau.

(a) Cyfrifwch y tebygolrwydd bod pob un o'r 2 dei mae Osian yn eu cymryd ar ei wyliau yn
rhai plaen.

-Wr .L
;_:,n'.

LC)

l2l

(b) yfrifwch y tebygolrwyOJ?oO, ar y mwyaf (af
yn dei lliw coch plaen.

:.Cg:.hP!aenffie"!1t<,
miit

Un o:r teis mae Osian yn eu cymryd
t3l

2tL

Arholwr
yn unig

1- XJJL + Jg l<3
20 t1 Dll

L
36o

t
38a
l8
15

+ 36
3go

@ wJEc cBAc cyf. (4370-56) Trosodd.

20 t1

PaVuro
?loe,n

Coch llaen
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15. Mae 2 b6l rygbi gyflun (simila) yn cael eu dangos isod.

Soocrnj ? r^3

32cm 26cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Cyfaint y b6l rygbi fwyaf yw 500cm3.
Cyfrifwch gyfaint y b6l rygbi leiaf. I3l

((ac?tv CTYIAAfw L}Jdu Itaurr i 6acl'u

Arholwr
yn unig

'2bl32= oo8t25
ffachl C*addfa CJAfk l\nn_l I Bo'ch

o_: sllf -: ly
?dq 6

5oo, x 2t17,,, 
:

*ot 6

- 1.6g, tgg +-7L6=M:
i a tedg"l

O wJEc CBAC cyf (4370-56)
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16. (a) Defnyddiwch yr echelinau sy'n cael eu dangos isod i fraslunio graff y = cosx rhwng
x=0oacx=360'.

v

Arholwr
yn unig

t1I

-0.5

(b) Darganfyddwch holl ddatrysiadau'r hafaliad cosn = -0'616 yn yr amrediad 0" i 360".
Rhowch eich datrysiadau yn gywir i'r radd agosaf. l2l

t, = @5-t C: o-:A 16)
y = t28-o i'r (^^^ 

^yoso,{ 
,

... rrrr:liiil

-o,616

@ wJEc cBAc cyf Trosodd.

v = 2320
= 3sod - l28o

(4370-56)
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17. Mae'r diagram yn dangos pedrochr ABCD. Mae'r ongt OAe yn ongl lem.

A

Arwynebedd y triongl ABD yw 22-8cm2.
Cyfrifwch berimedr y pedrochr ABCD.

lso_o - Ll6o :32o = lo2,o

Arnnarryrebeda lGD = 22rtcry,2
U "" i" """ ""'

J r I a:^ A .r^ ?ttua,SinA= 22.7

Nid yw;r Oialram wedi'i luniadu wrth raddfa

Arholwr
yn unig

J
2 X 6,1 Kg.) rSin A = 22.8

2-8,ltriin A = 7z.S

A : 5t ltrs_5301o

;;; ;;;;; - ii; c,; A

a2 :_ 6:7' * 6g>'- 2< 6:1 x t,*X cps (s+,11 ts 53o{)
a.t: *1.11-l qnW
(l.3

6) WJEC CBAC Cyf. (4370-56)

Sin A:

*1'*:17 1331t

Rheo\ Cosin ;
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A.

i;;;,il c**l;i,i: [ +;os'tossc.v++
0;..'..................'....................-.E-

sinlaScr srn 32o

Sin lO2o

b= 3.6to-1 5553 lcm *

sin \O2o 5in 46 o

sfn *54 x 7,63+O557+y = L
.sin lo2o

PerlmlAt 5 f eclroch y : 6:A +8_:+ f 3:s-f o 75553! ti:t7zy b5f2

= 2+.Ot cvn ; A le A-e_g"l

DIWEDD Y PAPUR

@ wJEC cBAc cyf. (4370-56)

Arholwr
yn unig

Bhad\ s in : f{.lfAio a c1r ( ': ,*- = k^ * c
siqA s;^'B Jrn C

7, $qO 552+4 = b

M-:-*...................l..............'.


