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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 3 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 3 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 i chi gyflawni o leiaf un gweithgaredd sy’n dangos 
eich sgiliau ymhob un o’r tair elfen (Rh3.1, Rh3.2, Rh3.3). 
Os oes angen i chi gyflawni gweithgareddau ychwanegol i 
fodloni holl ofynion Rh2.2  (a, b, c, ch) mae’n rhaid i bob 
gweithgaredd gynnwys y tasgau ar gyfer naill ai Rh2.1 ac Rh2.2 
neu Rh3.2 ac Rh3.3. 

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

 pob un yn cynnwys >1 
elfen 

________________________ 

________________________ 

Rh3.1.1 
Adnabod, dadansoddi a disgrifio’n 
gywir o leiaf un broblem ymarferol 
neu dasg sy’n cynnwys amrywiaeth o 
ddata rhifiadol a gwybodaeth. 
 

  >=1 broblem yn cael ei 
hadnabod/disgrifio 

 amrywiaeth o 
ddata/gwybodaeth 

________________________ 

________________________ 

Rh3.1.2 
Cynllunio sut yr ewch i’r afael â’r 
dasg. 

  cynllun wedi’i lunio, gan 
gynnwys sut i gael y 
data/gwybodaeth  
berthnasol 

 dilyniant clir o dasgau 
sy’n dangos sut y 
defnyddiwyd yr 
wybodaeth 

________________________ 

________________________ 

Rh3.1.3 
Casglu’r data rhifiadol a’r wybodaeth 
berthnasol o amrywiaeth o 
ffynonellau i fodloni pwrpas eich 
tasg. Mae’n rhaid i’ch ffynonellau 
gynnwys o leiaf ddau  dabl, siart, 
graff neu ddiagram, mae’n rhaid i un 
o leiaf fod yn un cymhleth, ac yn set 
ddata fawr.  
 

 

  data/gwybodaeth 
berthnasol wedi’i 
chasglu o >=3 
ffynhonnell 

 >=1 rhoddwyd y data 
priodol mewn grŵp  

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

 >=1 data 
cymhleth/mawr  

________________________ 

________________________ 

Rh3.2.1 
Dewis a defnyddio dulliau priodol i 
ennyn y canlyniadau yr ydych eu 
heisiau a chyfiawnhau’r dulliau yr 
ydych wedi’u defnyddio.  

  >1 dull wedi’i 
ddewis/ddefnyddio i 
gael y canlyniadau oedd 
eu hangen  

 esboniwyd y dulliau a’r 
pwrpas  

________________________ 

________________________ 

Rh3.2.2 
Defnyddio'r wybodaeth a'r data yr 
ydych chi wedi'u cael i wneud 
cyfrifiadau perthnasol ar gyfer eich 

 

  gwybodaeth/data 
perthnasol o  Rh3.1 
wedi'u defnyddio 

 symiau neu feintiau 

Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (3768) 3 



Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir

Lleoliad/ 
cyfeiriad  

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

tasg sy’n ymwneud â: 
a)  symiau neu feintiau 
b)  graddfeydd neu gyfrannedd 
c)  trin ystadegau 
ch).  defnyddio fformiwlâu. 

 graddfeydd neu 
gyfraneddau 

 trin ystadegau (gan 
gynnwys data sydd 
mewn grŵp) 

 defnyddio fformiwlâu 
 cyfiawnhawyd y 

dulliau/cywirdeb  
 wedi gwirio’r 

dulliau/cyfrifiadau 
 gwiriwyd bod y 

canlyniadau’n 
synhwyrol 
 

________________________ 

________________________ 

Rh3.3.1 
Dewis a chyfiawnhau dwy wahanol 
ffordd o gyflwyno eich canlyniadau, 
gan ddefnyddio siartiau neu graffiau, 
a thablau neu ddiagramau sy’n 
briodol i’ch cynulleidfa.  
 

   >=2  
siart/graff/tabl/diagram 
wedi’u dewis  

 Esboniwyd a 
chyfiawnhawyd 
priodoldeb pob un  

________________________ 

________________________ 

 

Rh3.3.2 
Cyflwyno ac esbonio eich dulliau a 
chanfyddiadau a chyfiawnhau sut y 
maent yn bodloni pwrpas eich tasg a 
sut y maent yn briodol i’ch 
cynulleidfa. 
 

   dulliau/canfyddiadau 
wedi’u hesbonio’n 
effeithiol  

 disgrifiwyd/esboniwyd/ 
cyfiawnhawyd yr ystyr 
mewn perthynas â’r 
broblem 

________________________ 

________________________ 
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2 Lefel 3 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  y 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  y Dilysydd Allanol:         Dyddiad:   ____
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2 Lefel 3 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) adnabod, dadansoddi a disgrifio’n 
gywir y broblem neu’r dasg a’i his-
broblemau 

b) cynllunio sut  y byddwch yn mynd i’r 
afael â’r broblem drwy ei rhannu i 
gyfres o dasgau 

c) cynllunio sut y byddwch yn cael y 
data a’r wybodaeth sydd eu hangen 
arnoch. 
 

 
 

 
 

 

Problem 
Ar y lefel hon, mae’n rhaid i broblemau gynnwys is-
broblemau. Mae’n rhaid i’r technegau sydd eu hangen 
arnoch ymdrin â’r broblem fod yn weddol soffistigedig 
(e.e. cyfrifiadau amlran rhyngberthynol yn hytrach na’r 
rheiny sydd angen dau neu fwy o gamau ar wahân), ac 
mae’n ofynnol iddynt beri i chi ystyried yn ofalus natur a 
dilyniant y tasgau wrth gynllunio sut i gael a defnyddio 
gwybodaeth i fodloni eich pwrpas. Mae’n rhaid i 
broblemau gynnig dulliau gwahanol o ymdrin y mae’n 
rhaid i chi eu gwerthuso er mwyn penderfynu sut i fynd i’r 
afael â’r broblem.  
Os ydych yn penderfynu ymdrin â phroblem o’ch dewis 
eich hun, yn hytrach na phroblem a roddwyd i chi gan 
eich athro/tiwtor/hyfforddwr, mae’n rhaid i chi dderbyn 
eu cyngor ynglŷn ag a yw’r broblem yr ydych wedi’i dewis 
yn briodol. 
Cynllun 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i rannu gweithgaredd i gyfres 
o dasgau rhyngberthynol, a nodi’r problemau hynny sydd 
angen eu datrys. Efallai na fydd yn eglur yn syth beth yw’r 
problemau, ac efallai bydd angen i chi ymestyn eich 
gwybodaeth ynglŷn â dulliau o sut i ymdrin â phroblem. 
Bydd angen i chi dreulio amser yn nodi’r broblem, ffurfio 
cwestiynau o ran y data sydd eu hangen arnoch, 
cynllunio sut y byddwch yn cael yr wybodaeth a beth yr 
ydych yn mynd i’w wneud (e.e. y dulliau y byddwch yn eu 
defnyddio i drefnu’r data, megis tablu a grwpio, y mathau 
o gyfrifiadau, sut y byddwch yn ystyried amrywioldeb 
neu ragfarn) er mwyn bodloni pwrpas eich gweithgaredd.  
 

a) darllen, deall a chasglu gwybodaeth 
o dablau, diagramau, siartiau a 
graffiau.  

b) casglu, cael, darllen, deall, dewis a 
chofnodi data a gwybodaeth 
berthnasol o wahanol ffynonellau, 
gan gynnwys o leiaf un set o ddata o 
faint sy’n briodol ar gyfer 
gweithgaredd sydd wedi’i gynllunio, 
a defnyddio hwn i fodloni pwrpas y 
gweithgaredd. 

c) gwneud arsylwadau cywir a 
dibynadwy dros gyfnod o amser a 
defnyddio offer priodol i fesur mewn 
amrywiaeth o unedau priodol. 

ch)    gosod data mewn grwpiau o led  
          sy’n berthnasol i’r data 
d) defnyddio amcangyfrifon i’ch 

cynorthwyo i gynllunio, gan luosi a 
rhannu rhifau o unrhyw faint. 

dd)   darllen a deall ffyrdd o ysgrifennu  
         rhifau mawr iawn a bach iawn.  
e)     deall mesurau cyfansawdd 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Casglu, cofnodi 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i ddewis a defnyddio offer 
addas ar gyfer gwneud mesuriadau cywir ac arsylwadau, 
yn ogystal â sut i ddehongli amrywiaeth o ddeunydd 
rhifiadol, ysgrifenedig a graffigol, gan gynnwys tablau a 
siartiau cymhleth (h.y. y rheiny sy’n cyflwyno 
gwybodaeth fanwl iawn ynglŷn â set fawr o ddata), er 
mwyn penderfynu ynghylch 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 
ddeunydd 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, gan 
ddibynnu ar y cyd-destun yr ydych yn gweithio ynddo. 
Mae’n rhaid i’r deunydd gynnwys o leiaf ddau dabl, siart, 
graff neu ddiagram. Mae’n rhaid i chi ymdrin â graddfa, 
megis 1:1250 (fel y gwelir ar fapiau graddfa fawr), graffiau 
gyda nifer o linellau graff ar yr un echelinau (e.e. allbwn 
pŵer o’i gymharu â chyflymder ar gyfer tymheredd 
gwahanol, pwysau yn erbyn uchder ar gyfer ystod o 
indecsau s màs y corff) 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

 
 

 

Set y data 
Mae’n rhaid i’r ‘set ddata fawr’ fod o’r maint sy’n briodol 
ar gyfer eich gweithgaredd, yn ddigon cymhleth i fod yn 
sialens i’w dehongli, ac yn ddigon mawr i’ch galluogi i 
gyflawni cyfrifiadau ystadegol sy’n berthnasol i ddata 
mewn grŵp.  
Pan fyddwch yn cymharu dwy set o ddata, mae’n rhaid 
eich bod wedi darganfod un set, ac mae’n rhaid bod y set 
arall wedi’i rhoi i chi. Mae set o tua 50 o eitemau yn 
debygol o fod yn briodol ar y lefel hon, ond os daw 
cyfleoedd yn ystod eich gwaith arferol i drin setiau llai o 
ddata ar gyfer pwrpas gwerth chweil, ni ddylech 
ddiystyru'r rhain er mwyn ffafrio setiau mwy o ddata sy’n 
llai perthnasol i’ch gweithgaredd. Mae’n hanfodol bod yr 
angen i roi'r data mewn grwpiau yn berthnasol ac yn 
realistig. Mae modd i chi gynhyrchu set fawr o ddata 
drwy samplu neu dynnu ar set fwy o ddata eilradd. 
Mesurau 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 am bob 100 mililitr, neu 
bwysedd mewn pwysau y fodfedd sgwâr, neu filltiroedd y 
litr/galwyn, ayyb. 
 

a) nodi a chynllunio dulliau sy’n briodol 
ar gyfer eich tasg a chyfiawnhau eich 
dewis. 

 

 Nodi a chynllunio dulliau 
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 y 
manteision ac anfanteision y dewisiadau eraill, o bosib 
addasu neu ddechrau dulliau newydd, a medru 
cyfiawnhau eich dewis mewn perthynas â’r addasrwydd 
i’ch pwrpas ac amgylchiadau. 
 

a) cyflawni cyfrifiadau sy’n dangos eich 
dulliau yn glir 

b) cyfiawnhau’r lefelau o gywirdeb yr 
ydych wedi’u dilyn 

c) cyflawni cyfrifiadau aml gam gyda 
niferoedd o unrhyw faint 

ch)    defnyddio pwerau ac israddau 
d) defnyddio mesurau cyfansawdd 
dd)   defnyddio rhifyddeg pen sy’n  
         cynnwys rhifau, ffracsiynau a  
         chanrannau 
e) cyfrifo’r onglau a’r ochrau sydd ar 

goll mewn trionglau sgwaronglog 
oddi wrth yr ochrau a’r onglau sydd 
yno’n barod 

f) cyfrifo gyda symiau arian mewn 
gwahanol arian cyfredol,  cyfrifo, 
mesur, cofnodi a chymharu amser 
mewn gwahanol fformatau 

ff)    amcangyfrif, mesur a chymharu  
        dimensiynau a symiau drwy  
        ddefnyddio unedau metrig a lle bo’n  
         briodol mesurau imperial, a gwirio  
        cywirdeb yr amcangyfrifon 
g)    cyfrifo o fewn a rhwng systemau a’u  
        cymharu’n gywir. ng)    gwneud  
        cynrychioliadau 2-D o wrthrychau  
        syml 3-D 
h)    datrys problemau’n ymwneud a  
        siapiau 2-D afreolaidd  
i)      cyfrifo dimensiynau gwirioneddol o 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cyflawni cyfrifiadau aml-gam 
Mae’n ofynnol mewn Cymhwyso Rhif eich bod yn gallu 
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. 
Mae’n rhaid i chi ddangos eich bod yn medru cyflawni 
cyfrifiadau aml-gam, h.y. bod canlyniadau o un cam yn 
cael eu defnyddio i ddarparu peth o’r data ar gyfer y cam 
nesaf. Er enghraifft, gallai hyn olygu dod o hyd i amser 
cymedrig siopwyr ger y desgiau talu, a defnyddio’r 
canlyniadau, ynghyd â’r data am nifer y siopwyr yn yr 
archfarchnad, i gyfrifo nifer cynorthwywyr y desgiau talu 
sydd eu hangen ar  wahanol gyfnodau yn ystod y dydd 
(mae hwn yn gwahaniaethu o Lefel 2 o ran y gallai pob 
cam sy’n cynnwys cyfrifiadau gynnwys dau neu fwy o 
gamau, e.e. adio a rhannu i ddod o hyd i’r cymedr). 
Mae'n rhaid i chi allu gwneud cyfrifiadau gyda 
chyfrifiannell a heb un.  
Enghreifftiau o gyfrifiadau ymhob categori: 
a)  symiau neu feintiau 

Defnyddio pwerau ac israddau, megis ‘sgwâr’, ‘ciwb’ 
ac ‘ail isradd’, 106, 10-3, dod o hyd i onglau ac 
ochrau coll, er enghraifft wrth gyfrifo’r goblygiadau o 
ran y gofod i rampiau ar wahanol lethrau, pan mae’n 
gynt defnyddio cyfrifiadau yn hytrach na lluniadau 
wrth raddfa 

 b)  Graddfeydd neu gyfrannedd 
Bod yn ymwybodol os yw mesuriadau tir ar gynllun 
yn cael eu dyblu, bydd yr ardal o dir bedair gwaith yn 
fwy, neu, os yw dimensiynau gwrthrych 3-D yn cael 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

       luniau ar raddfa gan raddio meintiau 
       i fyny ac i lawr  
l)     cyfrifo newid cyfraneddol 
ll)    cymharu dosbarthu, drwy ddefnyddio 
       mesurau cyfartaledd ac amrediad,  
       gan amcangyfrif cymedr, canolrif ac   
       amrediad  data wedi’u grwpio  
m)   gwneud cyfrifiadau aml-gam yn  
        effeithlon 
n)    defnyddio dulliau gwirio i adnabod a  
        chywiro camgymeriadau mewn  
        dulliau, cyfrifiadau a chanlyniadau 
o)    gwirio bod eich canlyniadau’n  
        synhwyrol. 

 

 
 

 
 

eu treblu, bydd ei gyfaint neu’i bwysau 27 gwaith yn 
fwy.  

c) Trin ystadegau 
Gan ddefnyddio nifer o ddulliau (gweledol, megis 
siartiau amledd, histogramau neu graffiau amlder 
cronnus, rhifiadol, megis cyfrifiadau o amrywiaeth 
cymedr, canolrif ac amrediad rhyngchwartel) i 
gymharu’r dosraniad o ddata sydd wedi’u grwpio. 

ch) Defnyddio fformiwlâu  
Datrys hafaliadau llinol cydamserol gyda dau 
newidyn, drwy ddefnyddio fformiwlâu gyda 
llythrennau a’u hailosod er mwyn newid pwnc 
(allbwn) fformiwla, megis gwneud yr w neu’r h yn 
bwnc yn hytrach na’r b yn b=hW1 yn ogystal â dod o 
hyd i werth W o ystyried gwerthoedd h a b. 

Lefelau cywirdeb 
Mae’n rhaid i chi benderfynu pa lefelau cywirdeb i weithio 
tuag atynt (e.e. y rhif cyfan agosaf, y pwys agosaf, un lle 
degolion) a bod yn medru cyfiawnhau eich dewis. 
Aml-gam 
Pan welwch y canlyniadau o un cam er mwyn darparu 
data ar gyfer cyfrifiadau i’r cam nesaf, gall y camau 
gynnwys cyfrifiadau o unrhyw un o’r pedwar categori. 
Defnyddio dulliau gwirio  
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 o wirio o leiaf ychydig o’r rhai cyntaf o 
bob math. Ar gyfer y gweddill, dylai’r canlyniadau cywir 
gadarnhau eich bod wedi’u gwirio yn effeithiol. Mae’n 
rhaid i chi fod yn ymwybodol o bwysigrwydd gwirio eich 
canlyniadau a’ch dulliau a bod yn gyfarwydd gyda dulliau 
gwahanol o gyflawni gwiriadau. 
Gwirio bod canlyniadau'n synhwyrol 
Er bod eich canlyniadau wedi’u seilio ar gyfrifiadau cywir, 
efallai na fyddant yn ‘gwneud synnwyr’ neu fod yn addas 
i’r pwrpas mewn perthynas â’r broblem neu’r dasg yr 
ydych yn ymdrin â hi. Mae'n rhaid i chi wirio hyn. 

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

b) dewis a defnyddio dulliau priodol i 
gyflwyno ac esbonio eich 
canlyniadau, gan arddangos 
tueddiadau a chymharu, gan 
gynnwys fformatau rhifiadol, 
graffigol ac ysgrifenedig. 

c) cyfiawnhau eich dewis o ddulliau 
cyflwyno 
 

 
 

 
 
 
  

 

Dewis a chyfiawnhau 
Mae’n rhaid i chi fedru adnabod, disgrifio ac ystyried 
gwahanol ffyrdd o gyflwyno’ch canlyniadau (e.e. graffiau, 
siartiau, tablau, diagramau) i o leiaf ddwy gynulleidfa 
wahanol. Mae’n rhaid i chi ddewis a defnyddio dau ddull 
(e.e. siartiau a/neu graffiau, a thablau a/neu ddiagramau) 
sydd fwyaf addas i’ch cynulleidfa wirioneddol, i natur y 
data yr ydych yn dymuno eu cyflwyno ac i’r nodweddion 
yr ydych yn dymuno eu hamlygu. Mae’n rhaid i chi fedru 
rhoi rhesymau i gyfiawnhau eich dewis. 
Mae’n rhaid i’r dystiolaeth sy’n dangos eich bod wedi 
ystyried dulliau gwahanol ac sy’n esbonio eich dewis fod 
ar ffurf nodiadau, sydd wedi’u hysgrifennu â llaw neu yn 
electronig. 
 

a) llunio a labeli tablau, siartiau, graffiau 
a diagramau gan ddefnyddio 
confensiynau a dderbynnir 

b) disgrifio a chyfiawnhau eich dewis o 
ddulliau 

c) disgrifio'r hyn mae’ch canlyniadau yn 
ei ddweud wrthych 

ch)   dod i gasgliadau priodol ar sail eich  
         canfyddiadau, gan gynnwys sut y  
         gallai ffynonellau posib o        
         gamgymeriadau effeithio i ba raddau 
        y mae’ch canlyniadau yn ateb eich 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Disgrifio a chyfiawnhau 
Mae’n rhaid eich bod yn medru disgrifio eich dulliau a’u 
cyfiawnhau mewn perthynas â’r broblem yr ydych wedi 
ymdrin â hi.  
Dod i ganlyniadau priodol 
Ar y lefel hon, nid yn unig y mae’n rhaid i chi gefnogi eich 
canlyniadau gyda thystiolaeth, ond mae’n rhaid i chi 
hefyd asesu cywirdeb a dibynadwyedd y canlyniadau, 
gan ystyried brasamcanion cyfrif mewn cyfrifiadau ac 
anghywirdebau posib yn yr wybodaeth wreiddiol. 
Ymateb yn adeiladol 
Mae’n rhaid eich bod yn medru ymateb yn adeiladol i 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

         pwrpas 
d) ymateb yn adeiladol i adborth 

adborth, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, e.e. drwy 
fod yn bendant yn hytrach na bod yn ymosodol neu’n 
anystyriol. 
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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-133768-3768 
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