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Cymhwysiad Ymarferol/Esboniad                           

Ar ôl i ni ymarfer dros gyfnod o amser, bydd addasiadau’n digwydd yn y corff. Mae’r prif 

addasiadau yn digwydd yn: 

• y Galon  

• yr Ysgyfaint 

• y System Fasgwlaidd 

• y Gwaed  

• y Cyhyrau 

 

ADDASIADAU FFISIOLEGOL O YMARFER AEROBIG  

Addasiadau i’r Ysgyfaint 

Ar ôl ymarfer yn aerobig dros gyfnod o wythnosau, bydd newidiadau yn yr ysgyfaint, sy’n cynnwys: 

• Effeithlonrwydd/cryfder gwell o’r cyhyrau resbiradol (y llengig a’r cyhyrau rhyngasennol). 

• Cyfran uwch o ALFEOLI (codennau aer sy’n tryledu ocsigen i mewn i’r capilarïau). 

• Cynyddu nifer y capilarïau, sy’n tryledu’r ocsigen o’r alfeoli i mewn i’r gwaed.  

• Cynyddu’r cyfaint cyfnewid a’r cyfaint anadlol. 

 

Mae hyn yn golygu y gall mwy o ocsigen gael ei dreulio a’i gludo o’r alfeoli i mewn i’r capilarïau ac i 

mewn i gelloedd coch y gwaed. Mae’r systemau eraill yna’n cludo’r ocsigen i’r cyhyrau sy’n 

gweithio ac yn ôl allan yn y pendraw fel CO2. 

 

Pwyntiau allweddol 

 
• Addasiadau i’r systemau cardiofasgwlaidd, resbiradol a chyhyrol. 



Addasiadau yn y Galon  

Mae’r galon yn mynd yn fwy ac yn gryfach (hypertroffedd cardiaidd) gydag ymarfer aerobig. 

 
 
Mae hyn yn golygu bod y galon yn gallu: 

• dal mwy o waed, gan gynyddu’r cyfaint strôc (faint o waed sy’n cael ei bwmpio allan o’r 

galon am bob curiad). 

• curo â mwy o rym, a fydd eto’n cynyddu’r cyfaint strôc. 

  

Canlyniad hyn fydd:  

• gostwng cyfradd curiad y galon wrth orffwys (nifer y curiadau y funud). 

• cynyddu’r allbwn cardiaidd mwyaf (faint o waed sy’n cael ei bwmpio allan o’r galon mewn 1 

funud). 

 

Yn gyffredinol bydd mwy o waed yn mynd i’r cyhyrau sy’n gweithio, gan ganiatáu i’r mabolgampwr 

ymarfer am gyfnod hirach yn y gylchfa aerobig (gan gymryd mwy o amser i gyrraedd y trothwy 

anaerobig) wrth i ddwysedd yr ymarfer gynyddu.  

 

Addasiadau i’r System Fasgwlaidd  

• Rheolaeth fasomotor – Bydd y rhydwelïau’n mynd yn fwy elastig, gan eu galluogi i 

fasoymledu (mynd yn fwy llydan) a masogyfyngu (mynd yn fwy cul) yn fwy effeithlon.  

Mae hyn yn gwella cludo’r gwaed i’r cyhyrau sy’n gweithio. Mae hyn hefyd yn fudd iechyd go iawn 

drwy leihau effaith bosibl gorbwysedd (pwysedd gwaed uchel). 

Newidiadau yn y Gwaed 

• Mwy o gelloedd coch y gwaed ac felly mwy o haemoglobin.  

Bydd hyn yn golygu y bydd y gwaed yn gallu cludo mwy o ocsigen i’r cyhyrau sy’n gweithio. 

 

 



Addasiadau yn y Cyhyrau  

• Mae mwy o gapilarïau yn bresennol i dryledu’r ocsigen i mewn i’r cyhyrau.  

• Mwy o fitocondria (pwerdy’r gell sy’n trawsnewid ocsigen a bwyd yn egni). 

• Mwy o fyoglobin (math crynodedig o haemoglobin sy’n cludo’r ocsigen i mewn i’r 

mitocondria). 

Bydd hyn yn golygu y gall mwy o ocsigen gael ei gludo i mewn i’r capilarïau ac yna ei ddefnyddio 

ar gyfer egni o fewn y cyhyr (mitocondria). 

Addasiadau i’r Esgyrn a’r Cymalau  

• Mae ymarfer yn ysgogi dyddodi calsiwm sy’n gwneud yr esgyrn yn gryfach. 

• Mae cryfder a hyblygrwydd tendonau a gewynnau yn cynyddu. 
 

Gwelliannau i berfformiad ym myd chwaraeon 

Mae’r addasiadau uchod i gyd yn golygu y gall mwy o waed ocsigenedig gael ei gludo i’r cyhyrau 

sy’n gweithio, gan alluogi’r canlynol yn achos y perfformiwr:  

• Cael VO2 Macsimwm uwch (uned mesur ffitrwydd Aerobig). 

• Gweithio’n aerobig am gyfnod hirach gan godi’r Trothwy Anaerobig.  

• Bydd cynyddu’r derbyniad o ocsigen yn golygu y bydd amserau ymadfer ar ôl ymarfer dwys yn fyrrach. 

• Mae ymadfer cyflymach yn golygu y gall y corff ailgyflenwi storfeydd CP a glycogen yn 

gyflymach.   

• Caiff asid lactig ei waredu’n gyflymach. 

• Caiff storfeydd myoglobin eu hailddirlenwi’n gyflymach oherwydd y cynnydd yn y 

derbyniad o ocsigen. 

 

Adolygu cyflym 

Ar ôl cyfnod o ymarfer aerobig hir (hyd at 6 wythnos), mae addasiadau i’r system gardiofasgwlaidd 

yn debygol o ddigwydd, gan gynnwys: 

• Hypertroffedd cardiaidd (gan arwain at gynnydd yn y cyfaint strôc a’r allbwn cardiaidd mwyaf). 

• Cynyddu cryfder y llengig a’r cyhyrau rhyngasennol (gan gynyddu effeithlonrwydd y 

mecanwaith anadlu). 

• Cynyddu dwysedd alfeoli a chapilarïau yn yr ysgyfaint (gan gynyddu cyfradd cyfnewid nwyon). 

• Mwy o gelloedd coch y gwaed (sy’n cynyddu gallu’r gwaed i gludo ocsigen). 

• Cynyddu elastigedd (rheolaeth fasomotor) y rhydwelïau a’r rhydwelïynnau (sy’n 

caniatáu i fwy o waed ocsigenedig symud trwy’r pibellau). 

• Cynyddu dwysedd capilarïau, dwysedd mitocondriaidd a chynnwys myoglobin yn y 

cyhyrau (sy’n cynyddu faint o ocsigen sy’n mynd i mewn i’r cyhyrau ac yn ei drawsnewid yn egni). 



Mae’r holl addasiadau hyn yn gwella perfformiad ym myd chwaraeon 
drwy wneud y canlynol: 
 

• Cynyddu VO2 macsimwm yr unigolyn, sy’n golygu y bydd yn cymryd mwy o amser i 

gyrraedd y trothwy anaerobig. 

• Bydd storfeydd glycogen a CP yn cael eu cynilo. 

• Bydd cychwyniad lactad gwaed (OBLA – onset of blood lactate) yn cael ei oedi. 

• Bydd yr unigolyn yn ymadfer yn gyflymach ar ôl ymarfer dwys drwy ailgyflenwi storfeydd CP 

a glycogen yn gyflymach. 

• Gwaredu asid lactig a’i drawsnewid yn ôl yn egni yn gyflymach. 

 

Addasiadau i’r Corff ar ôl Ymarfer Anaerobig 

Mae ymarfer anaerobig yn cynnwys gweithgareddau fel sbrintio, ymarfer codi pwysau ac unrhyw 

beth lle mae mabolgampwr yn gweithio’n agos at ei facsimwm. Mae llai o addasiadau anaerobig 

nag addasiadau aerobig ond dydyn nhw ddim yn llai pwysig. 

 

Mae’r addasiadau hyn yn cynnwys newidiadau yn y cyhyrau yn bennaf, sef: 

 

• Hypertroffedd cyhyrol (cynnydd ym maint y cyhyrau). 

• Cynyddu storfeydd egni anaerobig (mwy o Greatin Ffosffad a Glycogen Cyhyrol yn 

bresennol). 

• Mwy o oddefedd i asid lactig (a elwir hefyd yn allu byffro'r cyhyrau) gan alluogi ymarfer i 

barhau am gyfnod hirach. 

• Mae cyd-drefniant y system niwral yn gwella h.y. mae patrymau tanio’r ysgogiadau niwral 

wedi’u cyd-drefnu’n fwy â’r symudiad ym myd chwaraeon sy’n cael ei wneud. 

 

 



 

 

Gwelliannau i berfformiad ym myd chwaraeon 

Bydd addasiadau anaerobig yn golygu: 

• Gan fod hypertroffedd cyhyrol wedi cynyddu, bydd y perfformiwr yn gallu cynyddu maint y 

grym, allbwn pŵer, cyflymder a chryfder mewn sefyllfa benodol ym myd chwaraeon.  

• Hefyd, bydd y perfformiwr yn gallu aros yn y gylchfa anaerobig am gyfnod hirach oherwydd 

y cynnydd yn y storfeydd egni (CP a glycogen) a mwy o oddefedd i asid lactig. 

 

Adolygu cyflym 
Mae ymarfer dwysedd uchel yn arwain at yr addasiadau canlynol. 

• Hypertroffedd cyhyrol, cynyddu storfeydd CP a glycogen a chynyddu goddefedd i asid 
lactig. 
 

Bydd hyn yn helpu perfformiad ym myd chwaraeon drwy’r canlynol: 

• Gallu gweithio yn y gylchfa anaerobig am gyfnod hirach. 

• Y cyhyrau’n gallu rhoi mwy o rym a thrwy hynny yn cynyddu cyflymder, cryfder a phŵer y 

perfformiwr.  

 

 Awgrymiadau: 

Yn ogystal â bod â gwybodaeth a dealltwriaeth o’r addasiadau ffisiolegol, mae’r un mor 
bwysig i ddeall effeithiau gwirioneddol yr addasiad a’r effeithiau cadarnhaol posibl ar 
berfformiad ym myd chwaraeon e.e. gall hypertroffedd cardiaidd helpu i gynyddu’r cyfaint 
strôc a’r allbwn cardiaidd mwyaf. Bydd y cynnydd hwn yn yr ocsigen sy’n cyrraedd y cyhyr 
yn cynyddu VO2 macsimwm unigolyn a bydd hynny’n cynyddu’r trothwy anaerobig gan 
alluogi’r mabolgampwr i weithio yn y gylchfa aerobig am gyfnod hirach. Nid yw VO2  uchel 
o reidrwydd yn golygu lefel uchel o ran  perfformiad ym myd chwaraeon, mae’n bwysicach 
bod mabolgampwr yn gallu cynnal yr ymarfer o gwmpas ei drothwy anaerobig am 
gyfnodau hir e.e. rhedwr marathon elitaidd. Enghraifft anaerobig, yw hypertroffedd cyhyrol, 
sy’n gallu cynyddu’r grym a roddir gan gyhyr ac mae hynny’n galluogi cyfangiadau 
cyflymach gan alluogi mwy o gyflymder sbrintio neu gynyddu pŵer y coesau wrth neidio. 

 



 Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

 

1. Nodwch ddau addasiad ffisiolegol a allai ddigwydd o ganlyniad i’ch ymarfer (training) ac 

eglurwch sut y gallai’r addasiadau hyn effeithio ar eich perfformiad ym myd chwaraeon.     

            [4]

 

 
 
2. Eglurwch sut y gallai addasiadau ffisiolegol tymor hir ymarfer pŵer helpu i ddatblygu perfformiad 

ym myd chwaraeon.  Defnyddiwch enghreifftiau penodol.      [4] 

 

 

 

 

 

 

Atebion 


	Mae mwy o gapilarïau yn bresennol i dryledu’r ocsigen i mewn i’r cyhyrau.




Effaith Tymor Hir ar y Corff: 
 
1. Nodwch ddau addasiad ffisiolegol a allai ddigwydd o ganlyniad i’ch 
ymarfer (training) ac eglurwch sut y gallai’r addasiadau hyn effeithio 
ar eich perfformiad ym myd chwaraeon.         [4]
  


 


  







Aerobig – rhaid i'r ymgeisydd nodi'r addasiad ac egluro sut mae'n gwella ffitrwydd 
aerobig. 


 


   (a) Cynyddu'r alfeoli / capilareiddio yn yr ysgyfaint 


   (b) Hypertroffedd cyhyrau resbiradol 


   (c) Hypertroffedd cyhyr cardiaidd 


   (ch) Gwell rheolaeth fasomotor 


   (d) Cynyddu celloedd coch y gwaed 


   (dd) Cynyddu capilareiddio yn y cyhyrau 


   (e) Cynyddu cynnwys myoglobin 


   (f) Cynyddu nifer y mitrocondria 


   (ff) Defnydd mwy effeithlon o ffynonellau aerobig o 
danwydd 


 


   Mae Buddion Aerobig yn cynnwys gwell effeithlonrwydd o ran: 


 


    Y defnydd o ocsigen 


    Cludo ocsigen i'r celloedd 


    Defnyddio ocsigen yn y celloedd 


    Gwell VO2 Macsimwm yn gyffredinol 


    Cynyddu'r cyfaint strôc 


    Cynyddu'r allbwn cardiaidd mwyaf 


    Amser ymadfer cyflymach 


    Gwaredu asid lactig yn gyflymach 


 


   Mae addasiadau anaerobig yn cynnwys: 


 


   (g) Hypertroffedd cyhyrol 


   (h) Cynyddu storfeydd creatin ffosffad 







   (i) Cynyddu storfeydd glycogen 


   (m) Cynyddu cyflymder dargludiad nerfol 


 


   Mae'r buddion yn cynnwys: 


 


    Cynyddu cynhyrchu grym 


    Cynyddu'r allbwn pŵer mwyaf 


    Mwy o ffibrau o'r math iib 


    Cynyddu goddefedd i asid lactig 


 


   (2 x 2 farc)  Rhaid cael 2 addasiad a 2 welliant ar berfformiad. 


 


2. Eglurwch sut y gallai addasiadau ffisiolegol tymor hir ymarfer 
pŵer helpu i ddatblygu perfformiad ym myd chwaraeon.  
Defnyddiwch enghreifftiau penodol.      [4] 
 


  a. Hypertroffed cyhyrol 


  b. Cynyddu storfeydd creatin ffosffad 


  c. Cynyddu storfeydd glycogen 


  ch. Cynyddu goddefedd i asid lactig 


  d. Gwella cydamseriad ysgogi unedau motor 


  dd. Lleihau ataviad hunangenedledig 


  e. Mwy o recriwtio ffibrau o'r math IIb 


  Mae'r uchod i gyd yn datblygu perfformiad e.e. 


   Cynyddu cyflymder cyfangu cyhyrol (cyflymder) 


   Cynyddu cynhyrchu grym 


   Gweithio'n anaerobig am gyfnod hirach 


   Ymadfer yn gyflymach 


   Gwella cydsymud 







  1 marc am addasiad 


  1 marc am sut y datblygir perfformiad 


  1 marc am enghraifft benodol 


  + 1 am helaethu ac ansawdd yr ateb 


 


 


 


 





