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TGAU Mathemateg Ychwanegol 
Cwestiynau “Anoddach” 

1. Mynegwch 15,876 fel lluoswm ei ffactorau cysefin ac yna cyfrifwch ei ail isradd.  

2. Pwysau bag o flawd yw 360g.  

Sawl bag fydd yn rhaid i chi brynu er mwyn cael rhif cyfan o gilogramau? 

3. Mae tair cloch yn canu ar gyfnodau o 3, 4 a 6 munud. Os ydynt yn canu efo’i gilydd 

am hanner dydd, faint o’r gloch fydd hi pan fyddant yn canu nesaf? 

4. Beth yw’r swm lleiaf o arian sydd yn rhanadwy â 30c, 36c a 54c? 

5. Beth yw’r rhif lleiaf sy’n gadael gweddill o 2 pan gaiff ei rannu â 8, 12 ac 14? 

6. Os yw milltir môr yn 6080 troedfedd ac mae milltir arferol (tir) yn 5280 troedfedd, 

beth yw’r pellter lleiaf sy’n rif cyfan o filltir môr a milltir tir? 

7. Mynegwch fel rhif cymysg  
121

1732
.   

8. Heb gyfrifiannell, lluoswch 2 a hanner efo un a phumed efo 3 ac wythfed efo 6 a dau 

pumed. 

9. Trwch llyfr yw 10½ cm ac mae trwch pob tudalen yn saith canfed centimetr.  

Sawl tudalen sydd yn y llyfr? 

10. Faint o amser mae trên yn cymryd i deithio 262½ km ar fuanedd 62½ km yr awr? 

11. Lluoswm dau rif yw 20. Os yw un o’r rhifau yn 6¼, beth yw’r llall? 

12. Mae car yn teithio 15 km mewn 25 munud.  

Faint fydd y car wedi ei deithio mewn 35 munud? 

13. Mae 8 dyn yn adeiladu sied mewn 5 diwrnod.  

Sawl diwrnod fuasai 10 dyn wedi ei gymryd i adeiladu’r sied? 

14. Mae digon o fwyd yn y camp i fwydo 12 milwr am 10 diwrnod.  

Sawl milwr a ellir bwyta’r un faint o fwyd mewn 8 diwrnod? 

15. Mae 9 pwmp dwr yn gallu gwagio tanc mawr mewn 20 munud.  

Os oes 4 pwmp yn torri, faint o amser fyddai’r 5 pwmp arall yn ei gymryd i wagio’r un 

tanc? 
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16. Mae cylchedd cylch yn cael ei rannu efo’r diamedr er mwyn cael yr ateb 3.14159265, 

yn gywir  i 9 ffigur ystyrlon.  

Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng y gwerth yma o  a 
7

1
3  (ateb i 3 ffigur ystyrlon). 

17. Mae darlun 12cm wrth 18 cm yn cael ei ludo ar gerdyn sydd a’i ddimensiynau yn 4 cm 

yn fwy na’r darlun. Beth yw arwynebedd y cerdyn sy’n amgylchynu’r darlun? 

18.  Sawl gledren rheilffordd 42 troedfedd sydd ei angen ar gyfer 42 milltir o reilffordd?   

(1 milltir = 5280 troedfedd.) 

19. Cyfrifwch ail isradd 540,225 trwy ddarganfod ei ffactorau cysefin. 

20. Ll.C.Ll. dau rif yw 3³ × 5² × 7 × 11 a’r Ff.C.M yw 45.  

O wybod mai un o’r rhifau yw 4725, beth yw’r llall? 

21. Mewn ras feics mae Beiciwr A yn seiclo ar fuanedd o 16 km yr awr ac yn cwblhau’r ras 

mewn 2¾ awr. Os oedd buanedd beiciwr B yn 20 km yr awr, faint o amser gymerodd i 

gwblhau’r ras? 

22.  

 

Dangoswch  fod ongl a = ongl b. 

23. Onglau pedrochr yw x°, (x + 5)°, (x + 25)° ac (x + 30)°.  

Cyfrifwch werth x a dywedwch pa fath o bedrochr arbennig yw’r siâp. 

24. Mae polyn fflag wedi ei osod ar ben tŵr castell Conwy.  

Mae person yn sefyll 18m o waelod y tŵr a’r ongl godi i dop y tŵr yw 26°.  

Yr ongl godi o’r un pwynt i dop y fflag yw 39°.  

Cyfrifwch uchder y tŵr a’r fflag. 

25. Mae un rhif yn dri yn fwy na rhif arall. Os yw’r rhif  lleiaf yn cael ei ddyblu mae’r ateb 

14 yn fwy na’r rhif mwyaf. Darganfyddwch y ddau rif. 
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26. Triongl hafalochrog yw ABC. Mae AB yn cael ei ymestyn i’r pwynt D fel bod BD = AB. 

Beth yw maint ongl ACD? 

27. Mae bachgen yn seiclo am x awr ar fuanedd cyfartalog o 20 km yr awr. Mae ei feic yn 

torri ac mae’n cerdded am ½x awr ar fuanedd 4 km yr awr.  

(a) Beth oedd pellter y daith? 

(b) Os oedd y pellter yn 33 km, cyfrifwch werth x. 

28. Mae tad 45 oed efo mab 16 oed. 

Mewn sawl blwyddyn fydd oed y tad yn ddwbl oed y mab? 

29. Mae lawnt 17 m o hyd ac 8 m o led yn cael ei amgylchynu gan lwybr wedi ei wneud o 

lwch llechi o 1½ m o amgylch y lawnt. Trwch y llwch yw 6cm.  

Sawl m³ o’r llwch fydd yn rhaid i berchennog y tŷ ei archebu? 

30. Mae 267 yn golygu 2 gant + 6 deg + 7 uned. Ysgrifennwch fynegiad i rif sydd efo’i 

ddigid cant yn x, ei ddigid deg yn y, a’i ddigid unedau yn z. 

31. Heb gyfrifiannell cyfrifwch 
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32. Hyd ddwy groeslin rhombws yw 6 cm a 8 cm. Cyfrifwch hyd ochr y rhombws. 

33. Hyd ochr rhombws yw 20 cm ac mae un o’i groeslinau yn 24 cm.  

Beth yw maint y groeslin arall? 

34. Ydi triongl gydag ochrau 11, 15, ac 18cm yn driongl ongl sgwâr?  

35. Dimensiynau’r llofft yma yw hyd 16m, lled 12m, uchder 15m. 

 

Beth yw’r pellter rhwng y gornel top dde a’r gornel waelod chwith? 
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36. Perimedr triongl yw 450cm ac mae’r ochrau mewn cymhareb 2: 10: 6. 

Cyfrifwch hyd y tair ochr. 

37. Darganfyddwch y tri rhif cyfan lleiaf sydd mewn cyfrannedd a 1.65, 99, 2.31. 

38. Os yw x : y = 5 : 4 ac y : z = 14 : 15, cyfrifwch y gymhareb x : z. 

39. Rhannwch £26 yn ôl y gymhareb ½: ¼ : ⅓. 

40. Os yw a : b = 5 : 1 a hefyd b = c darganfyddwch y gymhareb a : b : c. 

41. Mae’n costio £120 i gario 32 tunnell dros bellter o 28km.  

Beth fydd y pris i fynd â 40 tunnell dros bellter o 42 km efo’r un gyfradd prisio? 

42. Lluniwch driongl ABC gydag AB = 6.4 cm, BC = 6.4cm,  CA = 3.6cm.  

Darganfyddwch leoliad y pwynt P sydd yn gytbell  o CA a CB ac sydd 5.2 cm o A. 

43. Pa swm o arian, o’i gynyddu 20%, sy’n dod yn £72? 

44. Pa swm o arian, o’i gynyddu 35%, sy’n dod yn £216? 

45. Pa swm o arian, o’i leihau 35%, sy’n dod yn £312? 

46. Pa swm o arian, o’i leihau 38%, sy’n dod yn £69? 

47. (a) Beth yw x os yw 38% o x = 57? 

(b) Beth yw x os yw 37½% o x = 42? 

(c) Beth yw x os yw 7½% o x = 150? 

48. Mae 5% o rif yn 96. Beth yw 7½% o’r rhif? 

49. Mewn etholiad roedd dau ymgeisydd. Cafodd un ymgeisydd 53% o’r pleidleisiau a 

hefyd roedd ganddo 96 pleidlais yn fwy na’r llall. Beth oedd cyfanswm y pleidleisiau? 

50. Mesurwyd llinell oedd i fod yn union 4 cm yn anghywir fel 3.5 cm.  

Beth oedd y cyfeiliornad canrannol? 
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Atebion 

1. 2² × 34 × 7²  (ail is-radd = 2 × 3² × 7 = 126) 
2. 25 
3. 12 : 12 
4. £5.40 
5. 170 
6. 33 

7. 
121

38
14  

8. 60 
9. 150 
10. 4 awr 12 munud 

11. 
5

1
3  

12. 21 km 
13. 4 diwrnod 
14. 15 milwr 
15. 36 munud 
16. 0.00126 
17. 304cm² 
18. 1760 
19. 735 
20. 495 
21. 2 awr 12 munud 
22.  
23. 75°, trapesiwm 
24. 8.8m, 5.8m 
25. 17 a 20 

26. 90° 
27. (a) 22x 

(b) 1.5 
28. 13 
29. 5.04 
30. 100x + 10y + z 
31. 0.018 
32. 5cm 
33. 32cm 
34. Nid yw’n driongl ongl sgwâr 
35. 25m 
36.   
37. 5 : 3 : 7 
38. 7 : 6 
39. £12 : £6 : £8 
40. 15 : 3 : 1 
41. £225 
42.  
43. £60 
44. £160 
45. £480 
46. £75 
47. (a) 150 

(b) 112 
(c) 2000 

48. 144 
49. 1600 
50. 12½%  

 


