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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL
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1.
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CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

2.

12

Defnyddiwch inc neu feiro du. Peidiwch â defnyddio beiro
gel na hylif cywiro.
Cewch ddefnyddio pensil ar gyfer graffiau a diagramau yn
unig.
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.
Os nad oes digon o le, defnyddiwch y dudalen barhad yng
nghefn y llyfryn. Rhaid rhoi rhif y cwestiwn ar gyfer unrhyw
waith sy’n cael ei ysgrifennu ar y dudalen barhad.
Cymerwch � fel 3·14 neu defnyddiwch y botwm � ar eich
cyfrifiannell.
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Cyfanswm

65

Marc yr
Arholwr
3 310 N 2 01
01

Bydd angen cyfrifiannell ar gyfer yr arholiad hwn.
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

I’r Arholwr yn unig

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.
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.
Yng nghwestiwn 3, bydd yr asesu’n ystyried ansawdd eich
trefnu, cyfathrebu a chywirdeb ieithyddol a mathemategol yn
ysgrifennu.
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Rhestr Fformiwlâu – Haen Sylfaenol

a
Arwynebedd trapesiwm = 1 (a + b)h
2

h

b
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TUDALEN WAG
PEIDIWCH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON
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Trowch y dudalen.
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1.

Arholwr
yn unig

Band roc Cymreig o Gwmaman, De Cymru yw Stereophonics.
Roedd y ffeithiau canlynol am y band ar y rhyngrwyd.
Cafodd Kelly Jones, prif ganwr
a gitarydd y band, ei eni ar
3 Mehefin 1974

Roedd y gân Dakota yn Siart
Senglau’r DU (UK) am
gyfanswm o 44 wythnos

Ym mis Ionawr 2018,
roedd gan Stereophonics
931 511 o ddilynwyr ar Facebook

Yn 2016, gwerthodd Stereophonics
yr holl docynnau ar gyfer cyngerdd
yng Nghae Ras Wrecsam mewn
10 munud yn unig

Defnyddiwch y ffeithiau uchod i ateb y cwestiynau canlynol.
(a)

Beth yw oed Kelly Jones?

[1]

.........................................

(b)

oed

Ysgrifennwch, mewn geiriau, nifer y dilynwyr oedd gan Stereophonics ar Facebook ym
mis Ionawr 2018.
[1]

Mewn faint o eiliadau gwerthodd Stereophonics yr holl docynnau ar gyfer y cyngerdd yng
Nghae Ras Wrecsam?
		 Rhowch gylch o amgylch eich ateb.
[1]
(c)

60 o eiliadau

(ch)

2640 o eiliadau

6000 o eiliadau

Am faint o ddyddiau oedd Dakota yn Siart Senglau’r DU?

.........................................

04

600 o eiliadau
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264 o eiliadau

[1]

5

		
		
		
		

Enw cân wedi’i hysgrifennu gan Stereophonics yw A Thousand Trees.

Mae mil o goed gan David.
Mae eisiau plannu’r coed mewn rhesi.
Mae eisiau 73 coeden ym mhob rhes.
Faint o resi llawn o goed mae David yn gallu eu plannu?

.........................................
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(d)

Arholwr
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o resi

Trowch y dudalen.

6
2.

Yn y DU (UK) yn 2016, roedd 4 gwefan rhwydweithio cymdeithasol boblogaidd yn cael eu
defnyddio.
Mae gwefan arall yn rhestru tua faint o bobl oedd yn defnyddio’r gwefannau hyn.
Mae rhywfaint o’r wybodaeth i’w weld yn y tabl a’r pictogram isod.
•
•

Roedd nifer y bobl oedd yn defnyddio Twitter yn hanner nifer y bobl oedd yn defnyddio
Facebook.
Roedd 4 miliwn mwy o bobl yn defnyddio Instagram nag oedd yn defnyddio Snapchat.

Gwefan

Defnyddwyr
yn y DU
(miliwn)

Facebook
Twitter
Snapchat

10

Instagram

ALLWEDD:

yn cynrychioli 8 miliwn o ddefnyddwyr yn y DU

Gwefan
Facebook

Twitter

Snapchat

Instagram

06
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(a)

Yn y pictogram, mae

yn cynrychioli 8 miliwn o ddefnyddwyr yn y DU.

		 Faint o ddefnyddwyr yn y DU mae

yn ei gynrychioli?

		 Rhowch gylch o amgylch eich ateb.
7 miliwn

(b)

4 miliwn

[1]

5 miliwn

6 miliwn

Cwblhewch y wybodaeth sydd ar goll yn y tabl a’r pictogram.

2 miliwn

[6]

3 310 N 2 01
07

		
Lle gwag ar gyfer gwaith cyfrifo:

(c)

Roedd tua 65 640 000 o bobl yn byw yn y DU yn 2016.

		 Mae Rahman yn credu bod mwy na hanner y bobl oedd yn byw yn y DU yn 2016 yn
defnyddio Facebook.
		 Ydy Rahman yn gywir?
		

Ydy

Nac ydy

		 Rhowch reswm dros eich ateb.
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Trowch y dudalen.
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(ch)

Cofnododd 5 ffrind nifer y munudau roedden nhw’n eu treulio yn defnyddio gwefannau
rhwydweithio cymdeithasol mewn wythnos (yn cynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul).

		 Mae’r canlyniadau i’w gweld yn y tabl isod.
Alfie

Catrin

Elsie

Lowri

Lionel

525 o funudau

210 o funudau

870 o funudau

420 o funudau

480 o funudau

		 Ydy’r gosodiadau isod yn gywir neu’n anghywir?
		 Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.
(i)
Treuliodd Elsie
fwy nag 15 awr yn
defnyddio gwefannau
rhwydweithio
cymdeithasol yr
wythnos honno.

CYWIR

[2]
ANGHYWIR

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

(ii)			
Y nifer cymedrig o
funudau dreuliodd
Alfie yn defnyddio
gwefannau rhwydweithio
cymdeithasol bob dydd yr
wythnos honno oedd 75.

CYWIR

ANGHYWIR

[2]

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................

		

......................................................................................................................
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Yn y cwestiwn hwn, cewch eich asesu ar ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chywirdeb yn
ysgrifennu.
Mae gardd betryal gan Mrs Davies.
Lled yr ardd yw 5.4 m.
Hyd yr ardd yw 9 m.
Mae hi eisiau rhoi paneli ffens o amgylch 3 o ochrau’r ardd, fel sydd i’w weld yn y diagram isod.
Hyd pob panel ffens yw 1.8 m ac mae pob panel ffens yn costio £18.69.
FFENS
9m

GARDD

5·4 m

3 310 N 2 01
09

5·4 m

FFENS

FFENS

3.

Arholwr
yn unig

Nid yw’r diagram wedi’i luniadu wrth raddfa
Darganfyddwch beth yw cyfanswm cost y paneli ffens ar gyfer y 3 ochr o’r ardd.
Rhowch eich ateb yn gywir i’r bunt agosaf (£).
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.

09
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Trowch y dudalen.
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4.

Mae’r graff trawsnewid canlynol yn gallu cael ei ddefnyddio i drawsnewid rhwng cilogramau (kg)
a phwysi (lb).
Pwysi (lb)

12

10

8

6

4

2

0

0

1

2

3

4

5

Cilogramau (kg)

(a) Defnyddiwch y graff i drawsnewid 2.5 kg yn bwysi (lb).
		 Rhowch gylch o amgylch eich ateb.
5.5 lb

10

4.75 lb
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[1]
1.1 lb

1.4 lb
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		 Cogydd yw Griff.
		 Yn nhŷ bwyta Griff, mae cwsmeriaid yn gallu penderfynu a ydyn
nhw eisiau i’w cig eidion rhost gael ei goginio yn waedlyd (rare), yn
ganolig neu yn dda.
		 Mae Griff yn pwyso’r darn o gig eidion mae’n mynd i’w goginio
ac yna mae’n defnyddio’r fformiwlâu canlynol i gyfrifo’r amser
coginio.
Amser coginio (yn waedlyd) = 20 munud am bob lb + 20 munud
Amser coginio (yn ganolig) = 25 munud am bob lb + 25 munud
Amser coginio (yn dda) = 30 munud am bob lb + 30 munud

(b) Mae darn o gig eidion 4lb yn mynd i gael ei goginio yn waedlyd.
		 Cyfrifwch yr amser coginio mewn munudau.

[2]

(c) Mae darn o gig eidion 3 kg yn mynd i gael ei goginio yn dda.
		 Cyfrifwch yr amser coginio mewn munudau.

[3]
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(a)

(b)
		
		
		

Crys-T

Pâr o esgidiau

Roedd yn £46

Roedd yn £43.60

Nawr 22% i ffwrdd yn y sêl

Nawr 3 i ffwrdd yn y sêl
8

(i)

Cyfrifwch beth yw pris y crys-T yn y sêl.

[2]

(ii)

Cyfrifwch beth yw pris y pâr o esgidiau yn y sêl.

[2]

Cyn y sêl, roedd pâr o jîns yn costio £43.
Yn y sêl, mae’r jîns yn costio £37.
Gan ba ffracsiwn mae’r jîns wedi cael eu gostwng yn y sêl?
Rhowch gylch o amgylch eich ateb.

[1]

37
43

12

43
37
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AR Y DUDALEN HON
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6.

Mae cymysgu 200 ml o baent gwyn gyda 10 ml o baent coch a 5 ml o baent glas yn gwneud
paent porffor golau.
Mae paent yn cael ei werthu mewn tuniau o’r maint 250 ml, 500 ml
ac 1 litr.
Mae Jana yn mynd i wneud paent porffor golau.
Dydy hi ddim eisiau cael unrhyw baent gwyn, coch na glas ar ôl.
Mae Jana eisiau prynu cyn lleied o duniau o baent â phosibl.
Mae hi’n prynu tun 250 ml o baent glas.
Beth yw cyfanswm nifer y tuniau o baent bydd angen i Jana eu prynu?
Cwblhewch y tabl isod.

Lliw’r paent

Maint y tun

Nifer y tuniau

Glas

250 ml

1

................................

................................

................................

................................

Coch

Gwyn

Cyfanswm nifer y tuniau o baent = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mae Airand Electronics yn gwerthu tabledi digidol a
chloriau (covers) yn unig.

Mae’r diagram Venn yn dangos nifer yr eitemau wedi eu gwerthu gan Airand Electronics yn
ystod yr wythnos gyntaf ym mis Mai.

ε

Tabledi

Cloriau

55

48

14

0
Cafodd pob tabled ei gwerthu am £220.
Cafodd pob clawr ei werthu am £18.
Faint oedd cyfanswm yr arian gwnaeth Airand Electronics ei dderbyn yn yr wythnos gyntaf ym
mis Mai?
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.

15
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8.
(a) Cwmni sy’n cyflenwi trydan yw Rushmoore Energy.
		 Llynedd, dangosodd Rushmoore Energy y wybodaeth ganlynol mewn siart cylch.
Elw

TAW
Gwasanaeth i gwsmeriaid
Cynlluniau
amgylcheddol
y llywodraeth

5%

5%

?

10%
50%

Prynu’r egni mae
ein cwsmeriaid yn
ei ddefnyddio

25%

Cyflenwi egni i’ch
cartref

Mae’r siart cylch yn cynrychioli cyfanswm o £9100 miliwm.
		 Faint o elw wnaeth Rushmoore Energy llynedd?
		 Rhowch eich ateb mewn miliynau o bunnoedd.

[3]

Elw £ … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . … … … miliwm
(b)
		
		
		

Llynedd, roedd gan Rushmoore Energy 8.58 miliwn o gwsmeriaid.
Y flwyddyn flaenorol, roedd gan Rushmoore Energy 8.21 miliwn o gwsmeriaid.
Beth oedd nifer y cwsmeriaid ychwanegol llynedd?
Rhowch gylch o amgylch eich ateb.
37 000

16

370 000
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0.37

37 000 000

[1]

17
(c) Mae Maggie yn edrych ar gefn ei bil trydan.
		 Mae’n dangos faint o egni mae hi wedi ei ddefnyddio yn y cyfnod diwethaf a’r cyfnod hwn.
		 Dyma’r arddangosiad (display) mae hi’n ei weld.

900 kWh

828 kWh

I lawr 8%

Ydy’r gostyngiad hwn o 8% yn gywir ar gyfer y gostyngiad mewn kWh?
		 Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo i gefnogi eich ateb.
Ydy

17

Nac ydy
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Ddim yn gallu dweud
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Trowch y dudalen.
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(ch)
		
		
		
		
		

18

Defnyddiodd Maggie 828 kWh o drydan yn y cyfnod hwn.
Y tâl am drydan oedd £0.18 am bob kWh.
Y tâl safonol (standing charge) am y cyfnod hwn oedd £65.
Mae TAW ar 5% i’w thalu ar gyfanswm cost y trydan wedi’i ddefnyddio a’r tâl safonol.
Cyfrifwch beth yw bil trydan Maggie.
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.
[5]
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Mae Zara yn cael ei thalu mewn doleri.
Llynedd, cyfanswm incwm Zara cyn treth oedd $25 000.
Dyma’r bandiau treth, yr incwm trethadwy a’r cyfraddau treth llynedd:

(a)

(b)
		
		
		

Band

Incwm trethadwy

Cyfradd y dreth

Lwfans Personol

Hyd at $10 000

0%

Cyfradd sylfaenol

$10 000 i $22 000

20%

Cyfradd uwch

Mwy na $22 000

25%

Dangoswch y dylai Zara fod wedi talu treth o $2400 ar y gyfradd sylfaenol.

[2]

Cyfanswm bil treth Zara llynedd oedd $4000.
Mae hi’n credu bod gwall wedi cael ei wneud.
Cyfrifwch faint o dreth ddylai gael ei ad-dalu i Zara.
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo.

[5]

Ad-daliad treth Zara yw $ … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … …
DIWEDD Y PAPUR
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Rhif y
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Tudalen ychwanegol, os oes ei hangen.
Ysgrifennwch rifau’r cwestiynau ar ymyl chwith y dudalen.
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