
 

 

 



 

 

 

 

 1. Problemau Rhif 

2. Cyflwyniad Llafar gan ddefnyddio Power-

Point 

3. Problemau Arian 

4. Darllen a Deall 

5. Gwaith Data 

6. Ysgrifennu Portread 



 

 

 

1. Yn ystod gêm rygbi, daeth cefnogwyr Cymru i wylio’r gêm.           

Mewn un eisteddle, roedd 10,000 o gefnogwyr yn eistedd 

er mwyn cefnogi’r tîm.  

       Teithiodd 1548 o gefnogwyr o Ogledd Cymru. 

       Teithiodd 2345 o Ganolbarth Cymru.  

        Daeth 3578 o Orllewin Cymru. 

        Daeth 2529 o Dde Cymru. 

 

A. O ble daeth y nifer uchaf o gefnogwyr? 

B. O ble daeth y nifer isaf o gefnogwyr? 

C. Trefnwch y niferoedd o gefnogwyr o’r     

 isaf i’r uchaf. 

 

2. Roedd 1/4 o’r cefnogwyr yn blant. Darganfyddwch            

      gyfanswm y plant. 

3. Roedd 3/4 o’r cefnogwyr yn oedolion. Cyfrifwch faint 

ohonyn nhw oedd yn oedolion.  

4. Roedd 1/3 o’r cefnogwyr yn ferched a 2/3 yn fechgyn. 

Cyfrifwch faint ohonyn nhw oedd yn ferched a faint oedd 

yn fechgyn. 

 



 

 

  

 

 

 

Mewn grwpiau, ewch ati i greu PowerPoint ffeithiol am 

bob gwlad sy’n cymryd rhan yn y Bencampwriaeth. 

1. Yr Eidal 

2. Ffrainc 

3. Cymru 

4. Yr Alban 

5. Iwerddon 

6. Lloegr 

Syniadau ar gyfer y PowerPoint 

1. Tîm rygbi pob gwlad 

2. Diwylliant y wlad 

3. Bwyd y wlad 

4. Poblogaeth y wlad 

5. Daearyddiaeth y wlad 

Ar ôl cwblhau eich PowerPoint,      

cyflwynwch eich gwaith yn glir ac yn    

hyderus o flaen y dosbarth. 

 



 

 

  

                     

                            

       

  1. Beth yw cost darn o pizza a byrgyr? 

  2. Cyfrifwch gost potel o ddŵr, sglodion a chi poeth. 

  3. Mae un teulu yn prynu popeth ar y rhestr uchod. Beth yw’r                    

     cyfanswm? 

  4. Mae Owain yn prynu Cola a byrgyr ac yn talu am yr eitemau     

     gyda phapur £10.00. Cyfrifwch gost yr eitemau a faint o   

      newid sydd ei angen ar Owain. 

5. Mae Mari yn prynu potel o ddŵr, byrgyr a sglodion. Faint o 

newid sydd ei angen ar Mari o £10.00? 

6. Mae Rhodri a Rhian yn rhannu darn o pizza. Faint o arian  

      maen nhw’n ei dalu yr un?  

7. Meddyliwch am 3 problem eich hunain gan ddefnyddio’r  

      eitemau a’r prisiau uchod. 

 

£2.50 £4.20 £4.10 £3.45 £0.90 £1.50 



 

 

  

                  

 

 

 

 

                            

  

 

   

Tocyn Teulu 

£25.00 

Tocyn Teulu 

£20.50 

Tocyn Teulu     

£28.45 

Tocyn Unigol 

£8.20–oedolyn 

£4.00–plentyn 

Tocyn Unigol  

£6.80–oedolyn 

£3.40–plentyn 

Tocyn Unigol 

£8.00–oedolyn 

£4.10-plentyn 

1. Mae teulu o 4 (2 oedolyn a 2 o blant) yn prynu 

tocynnau ar gyfer gêm rygbi. Gan ddefnyddio’r 

tabl uchod, darganfyddwch beth yw’r fargen orau.                                                                           

Tedi 

£10.25 

Crys Rygbi 

£58.00 

Pêl Rygbi 

£36.15 

DVD 

£15.60 

2. Trefnwch yr eitemau uchod yn ôl eu pris o’r isaf i’r 

uchaf. 

3. Cyfrifwch gost yr holl eitemau. 



 

 

  

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

Gemau rygbi rhwng yr Alban,    

Cymru, yr Eidal, Ffrainc, 

Iwerddon a Lloegr yw              

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. 

 Mae Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn gallu 

dal 72,500 o gefnogwyr. 

 Mae Stadiwm Twickenham yn Llundain yn dal 80,000 

o gefnogwyr. 

 Mae Stadiwm ‘Stade de France’ ym Mharis yn gallu 

dal 81,338 o gefnogwyr. 

Dechreuodd Pencampwriaeth y Pum Gwlad yn 1910 pan 

ychwanegwyd Ffrainc at y timau oedd eisoes yn cystadlu 

ym Mhencampwriaeth y Pedair Gwlad, sef, Cymru, yr       

Alban, Lloegr ac Iwerddon. Yn 2000 ychwanegwyd yr   

Eidal at y timau a oedd yn cystadlu a daeth yn                    

Bencampwriaeth y Chwe Gwlad. 

http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_yr_Alban
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Cymru
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_yr_Eidal
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Iwerddon
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Lloegr
http://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencampwriaeth_y_Pedair_Gwlad&action=edit&redlink=1
http://cy.wikipedia.org/wiki/Yr_Eidal
http://cy.wikipedia.org/wiki/Yr_Eidal


 

 

  

Tasg Darllen a Deall 

1. Cysylltwch y nifer o gefnogwyr â’r stadiwm gywir. 

 

 

 

 

 

 

2. Rhowch gylch o gwmpas y flwyddyn gywir. 

 Dechreuodd Pencampwriaeth y Pum Gwlad yn y flwyddyn 

 

 

Dechreuodd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn y flwyddyn 

 

 

3. Ym mha flwyddyn ymunodd Ffrainc â’r Bencampwriaeth? 

 

 

4. Ym mha flwyddyn ymunodd Yr Eidal â’r Bencampwriaeth?  

 

 

 

81,338 o gefnogwyr 

80,000 o gefnogwyr 

72,500 o gefnogwyr  

Stadiwm y Mileniwm 

Stadiwm Twickenham 

Stade de France 

1913 1911 1910 1901 

1910 2000 2005 2001 



 

 

  

   Enillwyr Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ers y flwyddyn 2000 

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

1. Gan ddefnyddio’r tabl, pa wlad sydd wedi ennill y Ben-

campwriaeth y nifer uchaf o weithiau ers 2000? 

2. Gan ddefnyddio’r tabl, pa wlad sydd wedi ennill y Ben-

campwriaeth y nifer isaf o weithiau ers 2000? 

3. Pa wledydd sydd heb ennill o gwbl? (Nid yw’r wlad yn y 

tabl!) 

4. Gan ddefnyddio baneri pob gwlad, ewch ati i greu             

pictogram sy’n dangos canlyniadau’r Bencampwriaeth ers y 

flwyddyn 2000. 

2000 Lloegr 

2001 Lloegr 

2002 Ffrainc (Y Gamp Lawn) 

2003 Lloegr (Y Gamp Lawn) 

2004 Ffrainc (Y Gamp Lawn) 

2005 Cymru (Y Gamp Lawn) 

2006 Ffrainc 

2007 Ffrainc 

2008 Cymru (Y Gamp Lawn) 

2009 Iwerddon (Y Gamp Lawn) 

2010 Ffrainc (Y Gamp Lawn) 

2011 Lloegr 

2012 Cymru (Y Gamp Lawn) 

2013 Cymru 

2014 Iwerddon 

http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2000
http://cy.wikipedia.org/wiki/Lloegr
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_England.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2001
http://cy.wikipedia.org/wiki/Lloegr
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_England.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2002
http://cy.wikipedia.org/wiki/Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_France.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2003
http://cy.wikipedia.org/wiki/Lloegr
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_England.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2004
http://cy.wikipedia.org/wiki/Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_France.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2005
http://cy.wikipedia.org/wiki/Cymru
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_Wales_2.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2006
http://cy.wikipedia.org/wiki/Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_France.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2007
http://cy.wikipedia.org/wiki/Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_France.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2008
http://cy.wikipedia.org/wiki/Cymru
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_Wales_2.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2009
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Iwerddon
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:IRFU_flag.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2010
http://cy.wikipedia.org/wiki/Ffrainc
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_France.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2011
http://cy.wikipedia.org/wiki/Lloegr
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_England.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2012
http://cy.wikipedia.org/wiki/Cymru
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_Wales_2.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2013
http://cy.wikipedia.org/wiki/Cymru
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:Flag_of_Wales_2.svg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Pencampwriaeth_y_Chwe_Gwlad_2014
http://cy.wikipedia.org/wiki/T%C3%AEm_rygbi%27r_undeb_cenedlaethol_Iwerddon
http://cy.wikipedia.org/wiki/Delwedd:IRFU_flag.svg


 

 

  

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewch ati i ysgrifennu portread o un o’r chwaraewyr uchod, sef, 

Leigh Halfpenny a Jamie Roberts. 

 

Meini Prawf Llwyddiant 

 Cymariaethau Cyffrous 

 Gwefreiriau Gwych 

 Treiglo’n gywir ar ôl ei 

 Defnyddio’r trydydd person,  

e.e. mae e/hi’n 

dydy e ddim/hi ddim 

Gwefreiriau 

Cyhyrog 

Cadarn 

Nerthol     

Talentog 


