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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 rhif ymgeisydd
yn y blychau ar ben y dudalen hon.

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Cymerwch nfel3'14 neu defnyddiwch y botwm n ar eich
cyfrifiannell.

GWYBODAETH IYMGEISWYR

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

Nid yw'r diagramau vqediiu 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 i gwestiwn 5.
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Arwynebedd trapesiwm =

Gyfaint prism = arwynebedd trawstoriad x hyd

Cyfaint 
"n6, 

= tn'
Arwynebedd arwyneb sff6r = 4fir2

1

Cyfaint c6n = inr2h

Arwynebedd arwyneb crwm c6n = nrl

Mewn unrhyw driongl ABC

Y rheol sin ffi = #u = #Z
Y rheol cosin az = b2 + cz - 2bc cos A

Arwynebedd triong! = jab sin C

.\

Yr Hafaliad Cwadratig

Mae datrysiadau ax2 + bx * c = 0

lle bo a + 0 yn cael eu rhoi gan

|r" n Dn

2

Rhestr Fformiwldu

-b t J@'z 4oc)
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1.

3

Helaethwch (enlarge) y si6p sydd i'w weld ar y grid yn 6l ffactor graddfa 2, gan ddefnyddio
A fel canol yr helaethiad. t3l

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

=x,

l2l

O wJEc cBAc cyf. Trowch y dudalen.
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2. 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, Iluniadwch ddiagram gwasgariad i ddangos ei ganlyniadau.
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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.

L9t3ot+orLLr32+3+t-++ryo=-z3
732+8 =21"""#ii'iiiji:'

CErvred, Jgwefu#$

14)

(c) Pa fath o gydberthyniad mae eich diagram gwasgariad yn ei ddangos? t1l

Crab-lfu"ioA fas iti f
(ch) Gan ddefnyddio eich llinell ffit orau, darganfyddwch werth bras y pan fo x yn 27. t1l

L+

@ wJEc cBAc cyf. (4370-56) Trowch y dudalen.
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' (b) Datryswch ?=ro
2X= % x5

l2l

Arholwr
yn unig

lv > IOO

t = wo? e.

T=50

(c) Datryswch ? = *0. t1l

'Y >Ot25 n.,;u 
-

(ch) Symleiddiwch -3a - l6b - 38a + 24b. l2l

@ w.lrc cBAc cyf. (4370-56)
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3. (a) Symleiddiwch 4a x 5a x 2a.

3



7

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

Y 7 bL+6

121

ov 7 fo,3

I
Arholwr
yn unig

N

Y rhif cyfan lleiaf yw I I

(dd) Datryswch yr anhafaledd 4x + 2 < 58.

4x+ 2<5V
l2l

y- {lt

(e) Datryswch 5x - 11 = 2(x + l4),

5 r- l! "- LKt28 LEhanguJ

Sx-Zr = 31

x,?3173 t, r<hr.nntt efo 3J

I3l

@ WJEC CBAC cyf. (4370-56) Trowch y dudalen.

*x<56-Z
4u <56
x' < 5S a+

5x =2r+L6tll [&&i* ti ]
5x = zur 31

3x=31

tnlcfd,.Afal

L lr
e iAo\fo]
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(a) Ysgrifennwch enw pedrochr, heblaw am sgwir, sydd 6 hyd ei groesliniau yn hafal. t1l4.

t1l

fehqa I

(b) Ysgrifennwch enw pedrochr, heblaw am betryal, sydd 6 chymesuredd cylchdro trefn 2.

Rhornbws

Arholwr
yh unig

(c) Mae'r diagram isod yn dangos tri phedrochr wedi'u lluniadu ar grid.

t1l

:::
ii::
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I
Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae gan Gareth ffrdm ddarlun betryal. Hyd y ffrAm yw 48cm a'i lled yw 20cm.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Mae'r ffrAm ddarlun yn rhy fawr i anghenion Gareth.
I wneud ffrim betryal lai, mae angen iddo leihau hyd y ffr6m 22% a lleihau lled y ffrim 18%.
Wrth wneud y ffrdm newydd, gan ba ganran bydd y perimedr yn cael ei leihau?
Rhowch eich ateb yn gywir i un lle degol.
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo. t8I

5wur EGuuKrffiO

+rrb++gfb= t36cvn laerirnedr 5 f f"6'rnwreiAAi"I
4 t' x*7, : tO,55crn
Lt8- to,56 = 3v,**cvn *SA S (k6^ newgd,L

: 3,5 cm Lleihaor J^ : !!.&
*o -*3: 6 = !61 

Lt crn L1e*\ g fd6'n ne*3:rrL

37,+Lt fl6,L} t3?.+4 Perjrn 9dy 3 fu6rn neygdd,

t lb:Lt = !o71 66 crn

(rot.bg+ l3O x loolo

= 11,11b*'t05 1. 2"
Darganf"_r\J
p erf rn€dr ,an

.....f................ . . .... . . ..\J . .

$rnr-n.n ftlqe r"
ccre[ ei leihoa,

falygnntt i vtn !!e Aegol

I
Arholwr
yn unig

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-56) Trowch y dudalen.
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l2l6.

' (b) Ffactoriwch 8x3 + 2xy.

2x C*x
tzl'*s)

Mae Natasha yn defnyddio siapiau ar sgrin cyfrifiadur i adeiladu siAp mwy.

Mae ganddi'r siapiau sydd i'w gweld isod.. Trionglau ongl-sgwar sydd 6 hyd yr ochrau yn acm, bcm ac ccm. Petryalau sydd 6'u hyd yn ccm a'u lled yn bcm

bcm

Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddfa

Mae hi'n defnyddio dau driongl ac un petryal i adeiladu'r siAp sydd i'w weld isod

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

acm ccm

@ WJEC CBAC Cyf (4370-56)

Arholwr
yn unig



11

t21

I
Arholwr
yn unig

(b) Cyfrifwch hyd y petryal, ccm, o wybod y wybodaeth ganlynol.

. Arwynebedd cyfan siAp Natasha yw 72cm2,. maeb=6cm,

. mae 3c = 5a.

f{qe b(",fc) = Ve-
I3l

D.{rJ AAi.* b=bi,

o-fc. : l1
Ltqo;iefu 3: 3o-r3c = VL

0e fgacfjo 3_c:5aj 3_q- tSo. = 3 6

8cL = 36
L > 36 +8
61.= t"b

OnA- q,tc = lZ
c = 12 - +,5
c; i;5

Hydypetryal,c= T15

@ wJEc CBAC cyf. (4370-56)

..... cm

Trowch y dudalen.

= b Cct-cL)

=. b to-f c

bc

bc t a,b
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8. Bydd het beanie yn caeleigwneud o ddarn o ffabrig.
Pwysau un metr sgw6r o'r ffabrig hwn yw 4209.

Mae'r diagram isod yn dangos y patrwm ar gyfer yr het beanie, sy'n cynnwys dau hanner cylch
unfath (identical) wedi'u cysylltu d phetryal.

34cm

56cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Beth fydd pwysau'r ffabrig yn yr het beanie hon?
Rhowch eich ateb mewn gramau. 171

t-sh-Ys*l c-. ry0nebsd* = 5-6r c3'+-1't)

= 56x.Lo

^^;;;;6..u'^...a.,;;;....;.t..ix.3-.Ir'..;:;.;.;;A;;
c$t"h qstan efp d.f S,n-eAr- atcrYr d (-a'A1ws 

f 
{cffi'

;si;;;;;

Arholwr
yn unrg

= l?35,?52-tb cw12

N;;d.; 1135,?1ab +loo Ttoc)
=. O, lJ 351 57lb

Pwg sau i o-: t135752rbxt2o = +2.10j
(4370_56)@ WJEC CBAC Cyf

i flleJqgol,

= fi-rl

I

I

I= ITx ltz
: 615,7521 601cyn

L"i
? llzo 15, ?5 2-l 60 I
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!

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-56) Trowch y dudalen.
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9.

Nid yw'r dllray wedi'i luniadu wrth raddfa

theorevn Ar (h..qorcu .
" \iir"' ' rg,

6, lz = 3T:ll
*,zL> t 11, b+

\8fi5 = +,4ooo+t's85- 
,

= a4t.H i at.Agt

t3l

(b) Cyfrifwch faint ongl x.
Dangoswch faint unrhyw onglau rydych chi'n eu cyfrifo ar y diagram.

rhn o= *ffi
fan 0=- t,^

6, 1

o=,,n"tl C#f,) .

Oz ?,+: 55o i a t.A:ts I

t4l

;; ;aio; : i+;5'

4'2cm
cy fe/nyn

Arholwr
yn unig

rf,-- tt5,t:F"' i ?., te Aego I

@ WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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10.

Gwybodaeth ddefnydd iol

Mae'r lakh yn uned sy'n gallu cael ei defnyddio i gynrychioli 100 000.

Yn2014,. roedd 1 Real Brasil yn werth 0.39 doler UDA ($),. roedd Cl yn werth 1.52 doler UDA ($).

Rhoddodd erthygl mewn papur newydd yn lndia y wybodaeth ganlynol am gynhyrchu cnau
cashiw yn 2014:

'Yn 2074, roedd cynhyrchu cnou coshiw yn Asio yn werth tuo e 500 miliwn. Roedd hyn yn
cyfoteb i tuo 60% o'r cynhyrchu byd-eong.'

'Yn20!4, cynhyrchodd Brosil ?.24 lakh o dunelli metrig o gnou coshiw. Roedd hyn tuo 16%
o'r cynhyrchu byd-eong.'

(a) Faint o dunelli metrig o gnau cashiw gwnaeth Brasil eu cynhyrchu yn 2014?
Rhowch eich ateb yn y ffurf safonol.

A. ttl laKlu o dunelli mehij
l2l

Arholwr
yn unig

= 2- 12t f !Oo_ 
ooo a ,'\unelti vnebvg

= Lr+acc o Aunellf nn"Lvl5

= 2:e't x lOE o Cunel\i rYlek')Sr U^J

L?qx s* 5
o dunelli metrig

irt, WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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(b) Beth oedd gwerth t500 miliwn mewn Real Brasil yn 2014?
Rhowch eich ateb yn gywir i 3 ffigur ystyrlon.

tgoo vniliwn = ffSootooopoo ,

5oo1 **,)louo x f :6fl-
= 76CI/o$O_lO{3d glalev UpA

-- !,3+tt"tTlq+l Keal frasrt

I4l

Arholwr
yn unig

Jn cJf4l*,lD i 5o7o ar-cYnh5

Csoo*Oo) milwn Sn gsfat"l" I ! 79 ;r cgnhgrchr,t

C5oo ? Oo) r I b m ilfwn Jn Ej fu,Eeb_ ; lb-?_o l_ r qJnhrchu,

!19 5o_1ooc,t1OOO
Real Brasil

!

(c) Drwy dybio bod pob tunnell fetrig o gnau cashiw yn werth yr un peth, p'un ai ei bod yn
cael ei chynhyrchu yn Asia neu ym Mrasil, cwblhewch y gosodiad canlynol:

'Yn lO!4,roedd cynhyrchu cnou coshiw ym Mrosil yn werth tuo

€ 133.. ...miliwn.'

a-
{ 5oo fnf hwn

t3l

rchu-

@ wJEc cBAc cyf. Trowch y dudalen.

; o.3Y

t3

ktrrt I 3 3

(4370-56)
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11. Mae dau faen cwrlo (curling sfones) cyflun (simila) ar gyfer plant i'w gweld isod.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Cyfaint y maen cwrlo lleiaf yw 966cm3.
Cyfrifwch gyfaint y maen cwrlo mwyaf.

cSfainb J 11Sen cw{le- r^Ig*f = 1b5 x,l,?f,,-J

5ra

ft"clp-r Jr+4+f* bf- l! r .6 = l 3 +5

rh*r'lr^*rh Sf"int !:375' = s!
st2..

.Arholwr
yn unig

: z1tl cm 3

I' t f.nr if ,tgosqf

cyfaint y maen cwrto mwyaf yw a5- I 1. . . . cm3

i!.r WJEC CBAC Cyf. (4370-56)
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L=3 b= l{ C= 0t

12, (a) Defnyddiwch y fformiwla gwadratig i ddatrys 3xz + l4x + 2 = 0.

Rhowch eich atebion yn gywir i 2 Ie degol

Y=:gtls-lTrs

n€r^ x=-l+ -tl vrt-LFx3x?.

2q-

2x3 2<a

Arholwr
yn unig

X,=-Orl5 f ?. !e dgol X,= -+,5a i f,leAe

(b) O wybod bod m mewn cyfrannedd wrthdro ag n, abod ru = 72 panfo n = 3,

darganfyddwch fynegiad ar gyfer ru yn nhermau r. t3l

rn=F
rL

"a=K
2.r3 =K-a

(c) Ffactoriwch 9yz -25.
C3y f 5)C35 -5) GdahqnfaeUlA

rlw13 Adws3w_6.,

Trowch y dudalen.OwJEc CBAC cyf. (4370-so)

T.= -l t! z-t x3 x?

Nai\\ ai X=
2_x 3

3

fL
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13. Mae'r diagram yn dangos trapesiwm.

(c - 5)cm

(a + 4)cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

(a) Dangoswch mai arwynebedd y trapesiwm yw (a2 - 3a - 10) cmz.
Rhaid i chi ddangos eich hollwaith cyfrifo. l4l

: + (; ;c;;4i);i;-6)
t C z*;+) cr'- 5)
c."- t iiC^- 5)

Arholwr
yn unig

qz- fu- t 2o- - lo
= LL-3a.-lC) cff1L

(1, wJEc cBAc cyf (4370-56)

D x,,tchderJ
aL
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(b) Arwynebedd y trapesiwm yw 30cm2.
Defnyddiwch ddull algebraidd i gyfrifo uchder y trapesiwm.

(e-3a.-10=36

*-3a,-LtO =o

c= I a-3 -5

sUmY[1_ ca,e,\ hgaL
n"Adkif .

t5l

(E WJ EC CBAC Cyf. (4370-56) Trowch y dudalen.

Arholwr
yn unig

[:e\\r rnadr qcho\er

nc\il\ S -5 = 3crn -5 -5 = -focynrle$ n

Nio\,Jw r\
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Mae'r diagram isod yn dangos cynllun llawr ar gyfer cyntedd (entrance hall) sinema.
Mae BC yn arc cylch sydd A'i radiws yn 5'7 m.

Nid yw'r diagra. wedi'i luniadu wrth raddfa

Mae araen ddiogelu (protective coating) yn cael ei rhoi dros y llawr.
Mae'r araen hon yn costio 826.75 y m2.

Beth fydd cost yr araen os bydd yn cael ei rhoi dros lawr y cyntedd?
Rhowch eich ateb yn gywir i'r bunt agosaf.

rtV,r*rtn ebedd, briO 
^C1UU hdg> *crbSin(

= L ob SinQ
: OS x5,?x 3,SxSinllulo
; i: :i:zi aaq i ;46;e

I6l

try"bedA secbr bc = & x rT yL
3{rt)

Arholwr
yn unig

= E *tTx 5:72
35o

= 6,52ll6oq5l mz

CUfonty{l Jr- ay11\fl?-bednl = 1 :6_t 3 611 Yo + 6, 5 2y! boq 5 I

O wJEe cBAc cyf. (4370-56)

lb, Llr +ibtL6wz
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= "? I 31 f r bunb "ffs*f

TROWCH Y DUDALEN

@wJEc CBAC cyf. (4370-56)

Arholwr
yn unig

CosbJt qvaQtl dd'Ugelu

= ,b, 4,+ESS26 x 25. V 5
= +3?. a1 l'+58+
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15. Bob dydd Sadwrn, mae Jason yn rhoi cynnig ar y croesair yn ei bapur newydd.

Y tebygolrwydd bydd Jason yn gorffen y croesair yw 0.8.
Os dydy Jason ddim yn gorffen y croesair, mae ei chwaer Megan yn ceisio ei orffen iddo.
Os dydy Jason ddim wedi gorffen y croesair, y tebygolrwydd bydd Megan yn ei orffen yw 0.6.

Cyfrifwch y tebygolrwydd bydd y croesair ym mhapur newydd Jason ddydd Sadwrn nesaf yn
- cael ei orffen. t4l

Arholwr
yn unig

..O'S ffi#r

T"hgg !frn*fA& b:dA f cyoasalr .q rt- -cc^g 
t e1 ofi1l

.........t1......... .....v.........*J ..........t.r..

o, 6 + Lo' Lx o' b'!)

O,t f Qo | 2-

= Ot ler
t

DIWEDD Y PAPUR

(4370-56)(r) wJEc cBAc cyf.

6n


