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1 Sut ydw i'n defnyddio'r llyfr log hwn? 
 

Bydd y llyfr log hwn yn eich helpu i weithio tuag at Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso 
Rhif. Mae'n cynnwys: 

• ffurflen cofnodi tystiolaeth sy'n rhoi manylion y dystiolaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i 
gwblhau'r cymhwyster hwn. Dylech chi ddefnyddio hyn i gofnodi ac i drefnu eich tystiolaeth. 

• rhestr wirio sgiliau sy'n cynnwys yr holl sgiliau mae'n rhaid i chi eu cael er mwyn dangos 
eich bod chi'n gymwys. Gallwch chi ddefnyddio hyn i'ch helpu i ddangos sut rydych chi wedi 
dysgu ac wedi ennill hyder yn y sgiliau hyn. 

 
Nodir y gofynion o ran tystiolaeth a sgiliau ar gyfer SHC yn nogfen APADGOS  ‘Sgiliau Hanfodol 
Cymru’. Gellir lawrlwytho hyn o www.cityandguilds.com/esw. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gallu 
egluro wrthych chi'n fwy manwl beth mae angen i chi'i wneud. 

Am SHC 
Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu ac i 
ddangos y sgiliau sydd eu hangen i wneud y gorau o'ch dysgu, eich gwaith, a'ch bywyd.  
 
Bydd y cymhwyster hwn yn helpu i wella eich sgiliau rhif. Bydd yn ofynnol i chi ddangos eich sgiliau 
mewn: 

• deall data rhifiadol 

• gwneud cyfrifiadau 

• dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau 
er mwyn trin problemau neu dasgau rydych chi'n dod ar eu traws mewn addysg, hyfforddiant, 
gwaith a rolau cymdeithasol. 

Am City & Guilds 
City & Guilds yw eich sefydliad dyfarnu ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru. City & Guilds yw prif gorff 
dyfarnu'r D.U. ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Efallai y byddwch hefyd yn gweithio tuag at 
gymwysterau eraill City & Guilds  yr un pryd â chwblhau SHC ac mewn rhai achosion efallai y gallwch 
ddefnyddio gwaith a gwblhawyd ar gyfer y cymwysterau hyn tuag at eich portffolio SHC. 
 
Mae gwybodaeth am City & Guilds a'n cymwysterau ar gael ar ein gwefan 
www.cityandguilds.com. 
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2 Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif 
2.1 Cofnod tystiolaeth   

Rhaid i'ch portffolio gynnwys y cyfan o'r canlynol. Defnyddiwch y ddalen hon i gofnodi beth yw eich 
tystiolaeth a ble mae modd dod o hyd iddi. Rhaid cwblhau’r Datganiadau ar dudalen 5.  
 

Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

Yn gyffredinol 
Mae’n rhaid cyflawni o leiaf un gweithgaredd sy’n arddangos 
eich sgiliau ymhob un o’r tair elfen (Rh2.1, Rh2.2, Rh2.3). 
Os oes angen i chi gyflawni gweithgareddau ychwanegol i 
fodloni’r holl ofynion ar gyfer Rh2.2 (a, b, c, ch) mae’n rhaid i 
bob gweithgaredd gynnwys tasgau ar gyfer naill ai  RH2.1 ac 
Rh2.2 neu Rh.2.2 ac Rh2.3. 

  >=1 dasg yn cynnwys 
pob un o’r tair elfen 

 pob un yn cynnwys >1 
elfen 

________________________ 

________________________ 

Rh2.1.1 
Cynorthwyo i adnabod a disgrifio o 
leiaf un broblem ymarferol neu 
dasg sy’n cynnwys amrywiaeth o 
ddata rhifiadol a gwybodaeth.  

  >=1 broblem yn cael ei 
hadnabod/disgrifio 

________________________ 

________________________ 
 

Rh2.1.2 
Cadarnhau gyda pherson priodol 
sut yr ydych yn anelu i fynd ati i’w 
datrys. 
 

  dyfeisiwyd/cadarnhawy
d cynllun  

 yn cynnwys sut i gael 
data/gwybodaeth 
berthnasol a’r dilyniant 
ar gyfer ei defnyddio 

________________________ 

________________________ 

Rh2.1.3 
Casglu data rhifiadol a gwybodaeth 
berthnasol o amrywiaeth o 
ffynonellau i fodloni pwrpas eich 
tasg.  
Mae’n rhaid bod eich ffynonellau 
yn cynnwys o leiaf ddau dabl, siart, 
graff neu ddiagram. 
 

 

  casglwyd 
data/gwybodaeth 
berthnasol o >=3 
ffynhonnell 

 >=1 ffynhonnell wedi’i 
chasglu/cofnodi gan yr 
ymgeisydd 

 yn cynnwys >=2 o blith 
tabl/ siart/graff/diagram 

________________________ 

________________________ 
 

Rh2.2.1 
Defnyddio dulliau priodol i gael y 
canlyniadau sydd eu hangen 
arnoch  a disgrifio'r dulliau rydych 
chi wedi’u defnyddio. 

  >1 dull wedi'i 
ddefnyddio i gael 
canlyniadau 
angenrheidiol 

 dulliau a phwrpas 
wedi'u hegluro 

________________________ 

________________________ 
 

Rh2.2.2 
Defnyddio'r wybodaeth a'r data 
rydych chi wedi'u cael i wneud 
cyfrifiadau perthnasol i'ch tasg yn 
ymwneud â: 

 

  gwybodaeth/data 
perthnasol o  Rh2.1 
wedi'u defnyddio 

 symiau neu feintiau 
 graddfeydd neu 
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Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir

Lleoliad/ 
cyfeiriad  

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

a)  symiau neu feintiau 
b)  graddfeydd neu gyfrannedd 
c) trin ystadegau 
ch)  defnyddio fformiwlâu. 

gyfraneddau 
 trin ystadegau (gan 

gynnwys cymharu set 
data) 

 defnyddio fformiwlâu 
 deallwyd 

pwrpas/perthnasedd y 
cyfrifiadau 

 wedi gwirio 
dulliau/cyfrifiadau 

 gwiriwyd synnwyr y 
canlyniadau 

________________________ 

________________________ 

RH2.3.1 
Dewis dau ddull gwahanol i 
gyflwyno eich canlyniadau, gan 
ddefnyddio siartiau neu graffiau, a 
thablau neu ddiagramau sy’n 
briodol i’ch cynulleidfa.  
 

  >=1 siart/graff wedi’i 
ddewis  

 >=1 tabl/diagram wedi’i 
ddewis  

 eglurwyd y priodoldeb 
________________________ 

________________________ 

 

RH2.3.2 
Cyflwyno ac egluro eich dulliau 
a’ch canfyddiadau gan egluro sut y 
maent yn bodloni gofynion eich 
tasg ac yn briodol i’ch cynulleidfa. 
 

 

  esboniwyd y dulliau / 
canfyddiadau’n 
effeithiol  

 disgrifiwyd/esboniwyd 
mewn perthynas â’r 
broblem gan bwysleisio 
pwyntiau allweddol  

________________________ 

________________________ 
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2 Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif 
2.2 Datganiadau 

Mae'n rhaid cwblhau datganiadau'r ymgeisydd a'r aseswr isod ym mhob achos. 
 

Enw'r Ymgeisydd: 

 

Datganiad yr ymgeisydd: 
Rwy'n cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn llwyr yw'r dystiolaeth a gynhyrchwyd ar gyfer y portffolio 
hwn. 
 
Llofnod  yr Ymgeisydd:          Dyddiad:   ____

 
Ar gyfer defnydd staff  y ganolfan a City & Guilds yn unig 

Datganiad yr aseswr: 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Mae'r asesiad yn ddilys, yn 
wirioneddol, yn ddibynadwy, yn gyfredol ac yn ddigonol. 
 
Llofnod  yr Aseswr:          Dyddiad:   ____

Datganiad dilysydd mewnol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
fewnol. 
 
Llofnod Dilysydd Mewnol:         Dyddiad:   ____

Datganiad dilysydd allanol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
allanol. 
 
Llofnod Dilysydd Allanol:         Dyddiad:   ____
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2 Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif 
2.3 Rhestr wirio sgiliau 

Mae'r rhestr wirio hon wedi ei llunio i'ch helpu chi i dangos eich bod chi wedi dysgu'r holl sgiliau 
sydd eu hangen ar gyfer y cymhwyster hwn. Yn wahanol i'r cofnod Tystiolaeth, nid yw'r rhestr hon 
yn rhan ffurfiol o'ch asesiad er y dylech chi a'ch aseswr fod yn hyderus y gallwch chi wneud yr holl 
bethau hyn erbyn i chi gwblhau eich portffolio.  

Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

a) Cydweithio a pherson priodol fydd 
yn eich cynorthwyo i adnabod a 
disgrifio’r broblem neu’r dasg... 

a) …a chadarnhau sut y byddwch yn 
ymdrin â hi.  

 
 
 

 

Cymorth i adnabod 
Gan y bydd eich athro/tiwtor/hyfforddwr yn debygol o roi 
amlinelliad o broblem neu dasg i chi, mae’n rhaid i chi 
gymryd rhan mewn trafodaethau er mwyn eich 
cynorthwyo i’w hegluro a’i disgrifio mewn manylder.  
Os ydych yn penderfynu datrys problem yr ydych chi 
wedi’i dewis, yn hytrach nag un a roddwyd i chi gan eich 
athro/tiwtor/hyfforddwr, mae’n rhaid i chi ofyn am eu 
cyngor ynglŷn ag a  yw’r broblem yr ydych wedi’i dewis 
yn briodol. 
Cadarnhau gyda pherson priodol 
Eich cyfrifoldeb chi yw meddwl sut y byddwch yn ymdrin 
â’r broblem ond mae’n rhaid i chi wirio gyda’ch 
athro/tiwtor/hyfforddwr a yw’ch cynllun yn un da.  

a) darllen, deall a thynnu gwybodaeth o 
dablau, diagramau, siartiau a graffiau 
syml 

b) darllen a deall rhifau sydd wedi’u 
cyflwyno mewn dulliau gwahanol, 
casglu a chofnodi data drwy gyfrwng 
arsylwadau cywir. 

c) darllen graddfeydd ar amrywiaeth o 
offer er mwyn rhoi lefelau cywirdeb. 

ch)   defnyddio siâp a gofod i gofnodi  
         mesuriadau perthnasol  ac  
         arsylwadau cywir 
d) amcangyfrif symiau a chyfrannau 
dd)   deall mesuriadau cyfansawdd 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Casglu, cofnodi 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio offer addas ar 
gyfer mesuriadau ac arsylwadau cywir, yn ogystal â sut i 
ddehongli amrywiaeth o ddeunydd rhifiadol, ysgrifenedig 
a graffigol, gan gynnwys tablau a siartiau, er mwyn 
penderfynu ar eu perthnasedd i bwrpas eich 
gweithgaredd. Mae'n rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau'n gywir ac mewn ffordd sy'n addas i bwrpas 
eich tasg. 
Ffynonellau 
Gall ffynonellau gynnwys deunydd graffigol a/neu 
ysgrifenedig (e.e. llyfrau cyfeirnod a chylchgronau; 
sefydliadau sy’n casglu eu gwybodaeth ystadegol eu 
hunain; Y Rhyngrwyd a phapurau newydd) a/neu 
fesuriadau neu arsylwadau uniongyrchol, yn dibynnu ar 
gyd-destun eich gwaith. Mae’n rhaid i’r deunydd 
gynnwys o leiaf ddau dabl, siart, graff syml neu ddiagram. 
Mae’n rhaid eich bod yn medru darllen graddfeydd megis 
1:2500 ar fap. 
Mesuriadau cyfansawdd 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i ddehongli mesurau 
cyfansawdd, h.y. y rheiny a gyflwynwyd fel ‘rhywbeth am 
bob rhywbeth’ megis miligramau mewn 100 mililitr, 
pwysedd mewn pwysau y fodfedd sgwâr, neu filltiroedd 
yr awr. 

a) nodi a defnyddio dulliau a 
chyfrifiadau sy’n briodol ar gyfer eich 
tasg, gan gynnwys gosod data mewn 
grwpiau pan fo hyn yn briodol.  

 

 Nodi a defnyddio mesurau 
Mae’n rhaid i chi ystyried amrywiaeth o ddulliau posib 
(e.e. edrych ar fformiwlâu/gwybodaeth sy’n berthnasol i 
dasgau neu broblemau tebyg), pwyso a mesur 
manteision ac anfanteision y dewisiadau eraill, a dewis 
dulliau sy’n briodol ar gyfer eich tasg a’ch amgylchiadau.  
 

a) dangos yn glir eich dulliau o gyflawni 
eich cyfrifiadau a rhoi lefelau 
cywirdeb eich canlyniadau • cyflawni 
cyfrifiadau sy’n defnyddio dau gam 
neu ragor, gyda rhifau o unrhyw 
faint, gydag a heb gyfrifiannell. 

b) defnyddio mathemateg pen gyda 
rhifau cyfan a ffracsiynau syml 

ch)   gweithio gyda, a throsi rhwng,      

 
 

 
 
 

 
 

 

Gwneud cyfrifiadau 
Mae’n ofynnol gyda Chymhwyso Rhif eich bod yn medru 
gwneud nifer o wahanol fathau o gyfrifiadau (symiau neu 
feintiau; graddfeydd neu gyfrannedd; trin ystadegau; gan 
ddefnyddio fformiwlâu). 
Mae ‘symiau neu feintiau’ yn gategori unigol. Mae 
‘graddfeydd neu gyfrannedd' yn gategori unigol arall. Am 
bob un o'r categorïau hyn, mae'n rhaid i chi gyflwyno o 
leiaf un enghraifft fel tystiolaeth. 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

         ffracsiynau,  degolion a chanrannau 
d)     cyfrifo gyda symiau arian a throsi  
        rhwng arian cyfredol 
dd)  cyfrifo, mesur a chofnodi amser   
        mewn gwahanol fformatau 
d)    amcangyfrif, mesur a chymharu hyd,  
        pwysau, cynhwysedd a thymheredd  
        drwy ddefnyddio unedau metrig, a lle  
        bo’n briodol unedau imperial o fewn  
        a rhwng systemau drwy ddefnyddio  
        tablau trosi a graddfeydd, a ffactorau 
        trosi bras. 
dd)  nabod a defnyddio cynrychiolaeth  
        2-D o wrthrychau 3-D 
e)    datrys problemau’n ymwneud a   
        siapiau 2-D a chyflinellau 
f)     datrys dimensiynau o luniadau   
        graddfa 
ff)    defnyddio cyfraneddau a chyfrifo  
       drwy ddefnyddio cymarebau lle bo’n  
       briodol 
g    adnabod yr amrywiaeth o ganlyniadau 
       posib o ddigwyddiadau sydd wedi’u  
       cyfuno drwy gyfrwng  tebygolrwydd  
       gan gofnodi’r manylion drwy  
       ddefnyddio diagramau a thablau. 
ng  cymharu setiau o ddata o faint  
        priodol, drwy ddefnyddio canrannau,  
h     defnyddio amrediad i ddisgrifio’r   
       gwasgariad o fewn setiau o ddata 
i     deall a defnyddio fformiwlâu a roddir 
l     cyfrifo’n effeithiol drwy ddefnyddio  
       rhifau cyfan, ffracsiynau, degolion a  
       chanrannau 
ll     gwirio eich dulliau a’ch cyfrifiadau 
m    nodi a chywiro unrhyw  
        gamgymeriadau 
n     gwirio bod eich canlyniadau yn  
        gwneud synnwyr. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mae'n rhaid i chi allu gwneud cyfrifiadau gyda 
chyfrifiannell a heb un.  
Mae’n rhaid i ddangos eich bod yn medru cyflawni 
cyfrifiadau sy’n cynnwys mwy na dau gam wrth weithio 
gyda: 
 
a) cyfansymiau neu feintiau e.e. wrth ddatrys 

problemau sy’n ymwneud a throsi rhwng 
ffracsiynau, degolion a chanrannau, gwahanol arian 
cyfredol neu systemau mesuriadau, gwerthuso un 
rhif fel ffracsiwn neu ganran o un arall; datrys 
cyfeintiau ac arwynebeddau siapiau cyfansawdd.  

b) graddfeydd neu gyfrannedd, e.e. wrth ehangu 
siapiau drwy ddefnyddio ffactor graddfa'r rhif cyfan 
positif, cyfrifo cymarebau megis rhannu £60 i 
gymhareb o 3:5 

c) ystadegau, e.e. wrth ddod o hyd i’r cymedr, canolrif 
a modd (e.e. siartiau sy’n dangos canlyniadau 
gwerthiant dros bythefnos), a’u defnyddio i gymharu 
dwy set o ddata; dod o hyd i’r amrediad a’i 
defnyddio i ddod o hyd i’r gwasgariad o fewn setiau 
o ddata 

ch)      fformiwlâu: e.e. wrth ddefnyddio fformiwlâu sydd 
wedi’u mynegi mewn geiriau, fel rheolau (e.e. ‘hyd 
wrth ddefnyddio symbolau (e.e. cm ÷ 2.54 = I). 

Lefelau cywirdeb 
Mae’n rhaid i chi benderfynu i ba lefelau o gywirdeb y 
byddwch yn gweithio (e.e. i’r rhif cyfan agosaf, i’r bunt 
agosaf, un lle o ddegolion, ayyb.) a nodi beth ydynt. 
Setiau o ddata 
Mae’n rhaid i’r setiau data yr ydych yn gweithio â nhw fod 
o’r maint sy’n briodol i’ch tasg/gweithgaredd a’i bwrpas. 
Mae’n rhaid iddynt fod yn ddigon mawr i’ch galluogi i 
wneud cyfrifiadau ystyrlon o gymedr a/neu ganolrif a/neu 
fodd ac i wneud cymarebau pwrpasol. 
Deall a defnyddio fformiwlâu a roddir  
Mae’n rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio fformiwlâu a 
roddir i chi, er enghraifft, amnewid gwerthoedd. Nid oes 
rhaid i chi greu nac aildrefnu fformiwlâu.  
Gwirio cyfrifiadau 
Mae'n rhaid i chi bob amser wirio cywirdeb eich 
cyfrifiadau. Proses o feddwl yw hyn yn aml a does dim 
rhaid i chi gynhyrchu tystiolaeth bob tro y gwnewch hyn.  
Pan fo cyfres o gyfrifiadau o’r un math, mae’n rhaid i chi 
gofnodi tystiolaeth eich bod wedi gwirio o  leiaf y rhai 
cyntaf o bob math. Ar gyfer y gweddill, mae'n rhaid i 
ganlyniadau cywir gadarnhau eich bod chi wedi gwirio'n 
effeithiol. Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o 
bwysigrwydd gwirio eich canlyniadau a’ch dulliau, a bod 
yn gyfarwydd â’r dulliau gwahanol o gyflawni gwiriadau. 
Gwirio bod canlyniadau'n synhwyrol 
Er y gall eich canlyniadau fod yn seiliedig ar gyfrifiadau 
cywir, efallai na fyddant yn ‘gwneud synnwyr’, neu yn 
addas i’r pwrpas mewn perthynas â’r broblem neu’r dasg 
yr ydych wedi mynd i’r afael â hi. Mae'n rhaid i chi wirio 
hyn. 

a) deall beth mae canlyniadau eich 
cyfrifiadau’n ei olygu yng nghyd-
destun eich problem neu dasg 

b) nodi a disgrifio dulliau priodol o 
gyflwyno eich canfyddiadau i ddwy 
wahanol gynulleidfa, gan gynnwys 
fformatau rhifiadol, graffigol ac 
ysgrifenedig. 

 

 
 

 

Dewiswch ddulliau i gyflwyno 
Mae’n rhaid i chi fedru adnabod, disgrifio ac ystyried 
gwahanol ffyrdd o gyflwyno eich canlyniadau (e.e. 
graffiau, siartiau, tablau, diagramau) i o leiaf ddwy 
wahanol gynulleidfa. Mae’n rhaid i chi ddewis a 
defnyddio dwy ffordd (h.y. siartiau a /neu graffiau, a 
thablau a/neu ddiagramau) sydd fwyaf priodol i’ch 
cynulleidfa, ac egluro eich dewis. Mae’n rhaid i’r 
dystiolaeth, sy’n profi eich bod wedi ystyried gwahanol 
ddulliau ac sy’n egluro eich dewis, fod ar ffurf nodiadau 
sydd wedi’u hysgrifennu  â llaw neu’n electronig. 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

 

a) adeiladu tablau, siartiau a graffiau, 
a’u labelu gyda theitlau, graddfeydd, 
echelinau ac allweddi sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch cynulleidfa 

b) defnyddio mwy na un ffordd o 
gyflwyno eich canfyddiadau, gan 
gynnwys fformatau rhifiadol, 
graffigol ac ysgrifenedig 

c) disgrifio eich dulliau, amlygu prif 
bwyntiau eich canfyddiadau ac 
egluro sut y maent yn bodloni eich 
pwrpas.  

 

 
 
 

 
 
 

 

Cyflwyno, disgrifio ac esbonio 
Mae’n rhaid i chi fedru egluro eich dulliau ac esbonio sut 
y maent  yn bodloni eich pwrpas. 
Amlygu’r prif bwyntiau 
Mae’n rhaid i chi gyflwyno eich canfyddiadau mewn 
modd sy’n hawdd i’ch cynulleidfa adnabod y prif 
bwyntiau. 
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Cyhoeddwyd gan City & Guilds 
1 Giltspur Street 
Llundain 
EC1A 9DD 
T +44 (0)844 543 0033 
F +44 (0)20 7294 2413 
www.cityandguilds.com 
 
Mae City & Guilds yn elusen 
gofrestredig 
sefydlwyd i hyrwyddo addysg a 
hyfforddiant 

 

WW-123768-3768 
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