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1 Fy Nodiadau Adolygu

Bioleg

Amrywiaeth bywyd, 
addasiad a chystadleuaeth
Amrywiaeth bywyd
1 a) Llygaid mawr (derbyn hefyd clustiau mawr sensitif). (1 marc)

b)    Clustiau mawr sensitif. (Ni fyddai ‘Gwrando am y  
pryfed’ yn cael marc, oherwydd ymddygiad yw hynny, 
nid nodwedd.) (1 marc)

c)   Bys canol hir pigfain. (1 marc)
ch) Crafangau miniog. (1 marc)
d)   Cynffon drwchus. (1 marc)

2 Mae datganiadau B ac C yn gywir. (2 farc)

Yr amgylchedd, llif egni a 
throsglwyddo maetholion
Bodau dynol a’r amgylchedd
3 a)  Mae’n bosibl eu bod yn gwrthwynebu amodau cadw’r  

cywion batri ac felly’n gwrthod prynu’r cynnyrch. (1 marc)
b)  Gall costau fod yn is oherwydd bod angen llai o dir (1 marc). 

Mae angen llai o fwyd gan nad yw’r cywion yn symud o 
gwmpas/ mae angen llai o fwyd gan nad yw’r cywion yn 
defnyddio llawer o egni (1 marc). (2 farc)

4 a)  Ni fydd y plaleiddiad yn drifftio ar y gwynt i fannau  
eraill (1 marc). Dim ond organebau sy’n bwyta’r cnwd  
fydd yn cael y plaleiddiad/ ni fydd y plaleiddiad yn lladd  
pryfed diniwed (1 marc). (2 farc)

b) Gallai aros yn y planhigyn a mynd i bobl pan maen nhw’n  
bwyta’r cnwd. (1 marc)

Dangosyddion llygredd
5 a)  3 km (neu rhwng 2 a 3 km) (1 marc). Mae nifer y cynrhon 

cynffonfain yn cynyddu’n sylweddol yn y fan hon  
(1 marc). (2 farc)

b) Rhwng 3 a 5 km o’r pwynt sampl gwreiddiol. (1 marc)
c) Caiff y llygredd ei wasgaru yn y dŵr felly bydd llai ohono  

(1 marc) a bydd lefel is y llygredd yn golygu y bydd 
niferoedd y cynrhon cynffonfain yn lleihau/ y bydd mwy 
o gystadleuaeth iddynt (1 marc). (2 farc)

6 a) Sylffwr deuocsid. (1 marc)
b)  Mae’r sylffwr yn cronni ynddynt. (1 marc)
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2 Fy Nodiadau Adolygu

c)  Cen fflat. (1 marc)
ch) Canolig. (1 marc)

Mathau o lygredd
7 a) i)  Y planhigion dŵr (cyfanswm o 11 dot). (1 marc)

 ii)  Yr adar cigysol (mae ganddynt 6 dot mewn cyfanswm màs 
bach). (1 marc)

b) 500 kg (mae swm y pysgod cigysol yn hanner swm y pysgod 
llysysol). (1 marc)

c) Unrhyw ddau o: cronni/biogynyddiad; gallai’r plâu ddod i 
wrthsefyll y plaleiddiad; bydd bioamrywiaeth yr amgylchedd yn 
lleihau. (2 farc)

8 Cynnwys mynegol:
l Bydd y gwrtaith yn ysgogi twf algâu/planhigion microsgopig.
l Mae bywydau’r organebau hyn yn fyr felly byddan nhw’n marw’n 

fuan.
l Bydd niferoedd mawr o facteria’n bwydo ar yr algâu marw a bydd 

resbiradaeth y bacteria’n gostwng lefel yr ocsigen yn y dŵr.
l Bydd y diffyg ocsigen yn lladd y pysgod.

 (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

Cadwynau bwyd a gweoedd bwyd
9 a)  Llif egni. (Byddai ‘bwydo’ neu ‘bwyta’ hefyd yn cael  

marc.) (1 marc)
b) i)   Y planhigyn gwyrdd yw’r cynhyrchydd (1 marc). Yr Haul yw ei 

ffynhonnell egni (1 marc). (2 farc)
 ii)  Naill ai’r chwistlen neu’r llwynog (1 marc), gan fod y ddau o’r 

rhain yn bwyta anifail arall (neu’n bwyta ‘cig’) (1 marc). (2 farc)
c) i)   Unrhyw un o: gwres/ defnyddiau gwastraff/ darnau sydd ddim 

yn cael eu bwyta/ atgyweirio a chynnal celloedd. (1 marc)
 ii) C. (1 marc)

10 a) Lleihau (1 marc), oherwydd mae llai o frogaod i’w  
 bwyta (1 marc). (2 farc)
b) Cynyddu (1 marc), oherwydd bydd llai o gystadleuaeth am fwyd 

gan frogaod (1 marc). (2 farc)
c) Cynyddu (1 marc), oherwydd cynnydd ym mhoblogaeth y ceiliogod 

rhedyn maen nhw’n eu bwyta (1 marc). (2 farc)

Pyramidiau ecolegol
11 a) Letys. (1 marc)

b) Llysleuen: 30. Buwch goch gota: 14. Titw tomos las: 8. 
(Rhaid i bob un fod yn gywir i gael y marc.) (1 marc)

c) Unrhyw un o: gwastraff/ ysgarthu/ carthu/ atgyweirio celloedd/ 
cynnal celloedd/ gwres/ resbiradaeth/ symud.  
(Nid: twf/ marwolaeth/ pydredd.) (1 marc)
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3 Fy Nodiadau Adolygu

12 a) 1 – C, 2 – A, 3 – B. (3 marc)
b) Dylai’r braslun ddangos lled y blociau’n lleihau wrth fynd tuag i fyny 

(1 marc). Eglurhad: bydd nifer bach o gynhyrchwyr mawr yn dal i 
fod â màs mwy na’r nifer mwy o ysyddion cyntaf bach (neu eiriau i’r 
un perwyl) (1 marc). (2 farc)

Pydredd a’r gylchred garbon
13 a) i)  Unrhyw ddau o: dail, gwair, brigau. (2 farc)

 ii) Compost. (1 marc)
 iii) I wella’r pridd (ni dderbynnir gwrtaith). (1 marc)

b) i)  Bacteria/ ffyngau. (Nid ‘llwydni’.) (1 marc)
 ii) Ocsigen. (1 marc)

14 a)  A – resbiradaeth; B – ffotosynthesis; C – bwydo/ bwyta;  
Ch – (marwolaeth a) pydredd (ni dderbynnir marwolaeth  
yn unig). (4 marc)

b) Llosgi tanwyddau ffosil/ llosgi + enw tanwydd ffosil  
penodol. (1 marc)

Y gylchred nitrogen
15 a) M – ysgarthu; N – bwydo/ bwyta; K – pydru/ dadelfennu. (3 marc)

b) L – wrea; X – wreas. (2 farc)
16 Cynnwys mynegol:

l Mae’r cnepynnau yng ngwreiddiau’r meillion yn gwneud nitradau.
l Mae gwreiddiau’r gwair yn amsugno’r nitradau.
l Mae’r nitradau’n darparu nitrogen sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer 

tyfu.
l Mae’r gwair felly’n tyfu’n hirach.

 (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

17 a)  Doedd crynodiad yr wrea ddim yn ddigon uchel i ganiatáu i’r 
gyfradd gynyddu/ doedden nhw ddim wedi rheoli crynodiad  
yr wrea. (1 marc)

b) Mae’r ensym (ac felly’r arbrawf) yn gweithio’n gyflymach ar 40°C 
nag ar dymheredd ystafell. (1 marc)

Etifeddiad
Cromosomau, genynnau a DNA
18 Mae nodweddion organebau byw yn cael eu rheoli gan ffurfiadau o’r 

enw genynnau, sydd i’w cael mewn llinynnau  hir o’r enw cromosomau 
yng nghnewyllyn cell. Mae’r ffurfiadau hyn wedi’u gwneud o gemegyn 
o’r enw  DNA, sy’n cynnwys cod sy’n rheoli sut mae’r gell yn cynhyrchu 
proteinau. (1 marc am bob gair cywir) (5 marc)

19 a) i)  Cylch yw’r asid amino coll. (1 marc)
 ii) Y darn o’r cod sydd ar goll yw AAT. (1 marc)
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4 Fy Nodiadau Adolygu

b) Byddai gan y protein ddilyniant gwahanol o asidau amino. (Nid yw 
‘byddai’n wahanol’ na ‘byddai protein gwahanol yn cael ei ffurfio’ yn 
dderbyniol – rhaid i’r ateb gyfeirio at asidau amino.) (1 marc)

20 a) i)   Darn o DNA sy’n rheoli un o nodweddion penodol organeb yw 
genyn. Math neu ffurf benodol o enyn yw alel. (1 marc)

 ii)  Llinyn o enynnau yw cromosom/darn o DNA yw  
cromosom. Y cnewyllyn yw’r rhan o’r gell sy’n cynnwys y 
cromosomau. (1 marc) 

b) A. Mae’r lleill i gyd yn ddatganiadau cywir, ond dydyn nhw ddim yn 
disgrifio sut mae’n gweithio. (1 marc)

Dadansoddi DNA
21 a)  Cyfeirio at: perchenogaeth DNA/ pryderon am gwmnïau yswiriant/

cyflogwyr yn gallu eu gweld/ colli preifatrwydd/ yn groes i hawliau 
dynol. (Nid: cyfeirio at ofn cael eu cyhuddo o drosedd/ arestio yn 
ddiweddarach/ dwyn cofnodion.) (1 marc)

b) Mae’n galluogi’r heddlu i adnabod pobl maen nhw’n eu hamau 
(sydd ar y gronfa ddata) sydd wedi cyflawni trosedd/adnabod  
corff marw. (Nid: datrys troseddau/ dal neu ddod o hyd i 
droseddwyr.) (1 marc)

22 a)  Craig (1 marc). Mae ei broffil DNA yn union yr un fath â’r un oedd 
yn y safle trosedd (1 marc). (2 farc)

b) Craig ac Alun sy’n perthyn i’w gilydd (1 marc). Mae eu proffiliau 
DNA yn debyg (1 marc). Byddai hyn yn digwydd gan fod 
perthnasau’n rhannu cyfran o’u genynnau (1 marc). (3 marc)

c) Dim ond samplau bach iawn o DNA sydd eu hangen (1 marc). 
Mae’n fwy anodd i droseddwyr osgoi gadael DNA ar safle nag osgoi 
gadael ôl bysedd/ mae dod o hyd i DNA yn fwy tebygol na dod o 
hyd i olion bysedd (1 marc). (2 farc)

Ffurfiant gametau
23 a) i)  46. (1 marc)

 ii) 23. (1 marc)
b) Cell wy/ofwm (ni dderbynnir ‘benyw’). (1 marc)
c) Cyfeiriad at: gametau’n cynhyrchu’r nifer cywir o gromosomau 

mewn wy wedi’i ffrwythloni/ angen 23 mewn wy a 23 mewn 
sberm i gael 46 mewn embryo. (Hefyd, derbynnir cyfeiriad at y 
ffaith bod meiosis yn caniatáu i amrywiad ddigwydd.) (1 marc)

24 a) Cynnwys mynegol:
l Mae gan wrywod gromosomau X ac Y/ mathau gwahanol o 

gromosomau rhyw.
l Mae gan fenywod ddau gromosom X/ yr un mathau o 

gromosomau rhyw.
l Bydd hanner y sberm yn cludo cromosom X a hanner yn cludo Y.
l Bydd pob cell wy/ofwm yn cludo cromosom X.
l Bydd rhyw’r baban yn dibynnu ar ba fath o sberm sy’n 

ffrwythloni’r wy.

   (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)
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5 Fy Nodiadau Adolygu

b) i)   Mae hanner celloedd sberm yn cynnwys cromosomau X a 
hanner yn cynnwys cromosomau Y (1 marc). Mae gan y mathau 
hyn o sberm yr un siawns â’i gilydd o ffrwythloni wy (1 marc). 
Mae yna siawns 50:50 o gael bachgen neu ferch  
(1 marc). (3 marc)

 ii)  Canlyniad hap a damwain yw’r gwahaniaeth / dydy’r 
gwahaniaeth ddim yn arwyddocaol (1 marc). Byddai’r arholwr 
hefyd yn derbyn unrhyw awgrym rhesymol, e.e. mwy tebygol 
o gael erthyliad naturiol gyda baban sy’n ferch; sberm gwryw 
yn ‘iachach’ ac yn well am oroesi’r daith drwy system genhedlu 
menyw. (Mae’n amherthnasol a yw’r awgrym yn wir, cyn belled 
â bod y syniad yn rhesymol) (1 marc). (1 marc)

Mendel ac etifeddiad
25 a)  Rhiant porffor = RR (1 marc); rhiant gwyn = rr (1 marc). Nodwch na 

all y rhiant porffor fod yn Rr, oherwydd mae’r epil i gyd yn borffor. 
Pe bai’n Rr, byddai hanner yr epil yn wyn. (Dydy’r cwestiwn arholiad 
hwn ddim yn defnyddio’r confensiwn arferol o ddewis llythrennau’r 
genoteip. Gan mai porffor sy’n drechol, efallai y byddech chi’n 
disgwyl i P a p gael eu dewis.) (2 farc)

b) 
Gametau R R

r Rr Rr

r Rr Rr

   Y pedwar gamet yn gywir (1 marc); cyfuniadau cywir yn y blychau  
(1 marc). (2 farc)

26  
Gametau R r

r Rr rr

r Rr rr

   Y pedwar gamet yn gywir (1 marc); cyfuniadau cywir yn y blychau 
(1 marc). (2 farc)

27 B – Doedd neb wedi darganfod DNA a genynnau. (1 marc)

Peirianneg genetig
28 a)  Trosglwyddo genynnau/DNA o un rhywogaeth/math o organeb i 

un arall. (1 marc)
b) Enghraifft: gosod genyn sy’n gwrthsefyll chwynladdwr/plaleiddiad 

mewn planhigion soia; galluogi tatws i wrthsefyll clefydau; tomatos 
yn aros yn ffres am amser hirach; neu unrhyw enghraifft gywir arall 
(1 marc). 
Mantais: pan fydd cnwd yn cael ei chwistrellu â chwynladdwr 
dydy hyn ddim yn effeithio ar y soia/ cyfeirio at fwy o gynnyrch/ 
mantais ariannol/ mantais i’r amgylchedd/ addasu planhigyn had 
rêp i gynhyrchu olew pysgod (1 marc). (2 farc)

c) Unrhyw un o: pryderon am iechyd/ creu rhywogaeth sy’n bla/ 
genynnau’n dianc i greu chwyn (nad ydym yn gallu eu rheoli)/ 
effeithiau hirdymor yn anhysbys/ genynnau’n dianc i’r gwyllt neu 
i boblogaeth cnwd organig (drwy drawsbeilliad) neu eiriau i’r un 
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6 Fy Nodiadau Adolygu

perwyl (nid dim ond genynnau’n ‘dianc’). Ni dderbynnir atebion  
sy’n ymwneud â chrefydd/Duw neu atebion fel ‘mae’n groes i natur’.
 (1 marc)

29 a)  Chwistrellu/trin (y planhigyn) â chwynladdwr ac mae’n goroesi 
(mae’r genynnau wedi’u cyflwyno’n llwyddiannus)/ ni fydd y 
chwynladdwr yn effeithio ar y planhigyn. (1 marc)

b) Gallu darparu digon o olew pysgod i fodloni’r galw byd-eang a 
gwarchod stociau pysgod, neu eiriau i’r un perwyl. (1 marc)

c) Rhesymau moesegol/ gallai greu organebau na allwn ni eu rheoli/ 
moesol anghywir/ gallai genynnau ledaenu i rywogaethau eraill/ 
effeithiau hirdymor yn anhysbys/ gallai greu chwyn sy’n gallu 
gwrthsefyll chwynladdwr/ pryder am fwyta cynnyrch GM. (Nid: 
chwarae Duw/ traws-halogiad/ lledaenu i organebau eraill.) (1 marc)

Amrywiad ac esblygiad
Amrywiad
30 a)   174 – 152 = 22 cm. I gael y marc, rhaid bod taldra’r unigolyn talaf 

a’r byrraf wedi’u nodi’n gywir a rhaid i’r ateb fod yn gywir, gydag 
unedau. (1 marc)

b)  i)  Roedd y bobl i gyd yn fenywod/ o’r un oed. (1 marc)
  ii) Profi mwy o bobl/ cynyddu maint eu sampl. (1 marc)

c)  Taldra. (1 marc)
ch)  Mae amrywiad yn digwydd o ganlyniad i atgenhedlu rhywiol pan 

fydd dau riant yn cynhyrchu epil â genynnau gwahanol. Mae’r 
amgylchedd yn gallu achosi amrywiad hefyd. (1 marc am bob 
gair cywir) (3 marc)

Anhwylderau genetig a therapi genynnau
31 a) Llinos – Nn (1 marc); Rhydian – Nn (1 marc). (2 farc)

b) nn. (1 marc)
c) NN neu Nn. (2 farc)

32 Dim ond gwledydd cyfoethog/pobl gyfoethog fydd yn gallu elwa 
o’r ymchwil (1 marc). Gallai alluogi pobl i addasu eu babanod yn ôl 
dyluniad penodol (neu eiriau i’r un perwyl) (1 marc). Gallwch chi roi 
marc am unrhyw reswm rhesymol arall, ond ni roddir credyd am 
atebion sy’n cyfeirio at rywbeth fel ‘chwarae Duw’. (2 farc)

Esblygiad a detholiad naturiol
33 a)  Unrhyw bump o: amrywiad lliw/patrwm o ganlyniad i fwtaniad/

newid mewn genynnau/DNA (1 marc); detholiad naturiol drwy 
ysglyfaethu/goroesiad y cymhwysaf (1 marc); a dethol rhywiol/y 
benywod yn dewis y gwrywod mwyaf lliwgar i fridio gyda nhw  
(1 marc); mae’r gwrywod mwyaf lliwgar yn goroesi/yn cael mantais 
(1 marc); pasio genynnau ymlaen (1 marc). (5 marc)

b) i)  Esblygiad (nid ‘goroesiad y cymhwysaf’). (1 marc)
 ii) (Charles) Darwin. (1 marc)
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7 Fy Nodiadau Adolygu

34 Cynnwys mynegol:
l Bydd hyd y gwddf yn amrywio o fewn poblogaeth jiraffod.
l Bydd gan y gwddf hirach fantais gan ei fod yn golygu gallu cyrraedd 

mwy o fwyd.
l Ni fydd pob baban sy’n cael ei eni i jiraffod yn goroesi.
l Mae cystadleuaeth i oroesi.
l Os oes prinder bwyd, bydd y jiraffod sydd â gyddfau hirach yn fwy 

tebyg o oroesi.
l Yna, byddan nhw’n bridio ac yn pasio eu genyn ‘gwddf hir’ ymlaen.
l Bydd gan y genhedlaeth nesaf gyfran uwch o jiraffod â gyddfau hir.

  (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

Ymateb a rheoli
Sensitifedd mewn planhigion ac 
anifeiliaid
35 a) 

Organ y corff Symbyliad Synnwyr

llygad golau (golwg)

tafod (cemegyn) blas

(clust) sain clyw

 (1 marc am bob rhes gwbl gywir) (3 marc)
b) Grwpiau o gelloedd derbyn yw organau synhwyro. Maen nhw’n 

ymateb i symbyliadau ac yn anfon gwybodaeth ar ffurf signalau 
trydanol o’r enw ysgogiadau nerfol i’r ymennydd.  
(1 marc am bob gair cywir) (5 marc)

36 a)  A sy’n gywir. Er ei bod yn debygol mai cemegyn sy’n anfon y neges, 
dydy’r arbrawf ddim yn profi hyn yn bendant, felly dydym ni ddim 
yn gallu cyfiawnhau B. Mae casgliad C yn anghywir oherwydd 
cafodd planhigyn C ei niweidio ond dangosodd ymateb beth 
bynnag. Mae Ch yn anghywir oherwydd roedd blaen planhigyn Ch 
yn bresennol ond ni wnaeth blygu. (1 marc)

b) Mae’r dystiolaeth yn dod o blanhigyn C. Er bod y coesyn wedi’i 
dorri (byddai hynny’n torri unrhyw ffurfiad sy’n cysylltu’r  
blaen â’r coesyn) (1 marc), digwyddodd y plygu beth bynnag  
(1 marc). (2 farc)

c) Grafitropedd (derbyn grafitropedd negatif, er bod y cwestiwn yn 
gyffredinol ac nad yw’n gofyn am goesynnau). (1 marc)

Homeostasis a hormonau
37 Mae gan y corff dynol brosesau i gadw ffactorau allweddol ynddo’n 

gymharol gyson. Un o’r ffactorau hyn yw lefel siwgr y gwaed. 
Hormonau sy’n gwneud y gwaith rheoli. Negeswyr cemegol yw’r rhain 
sy’n teithio yn y gwaed i lawer o organau.

 (1 marc am bob gair cywir) (5 marc)
38 a)  Mae patrwm yr inswlin yr un fath â phatrwm y glwcos yn y gwaed 

(1 marc) ond gydag oediad byr (1 marc). Rhoddir marciau am 



Fy
 N

od
ia

da
u 

A
do

ly
gu

  
CB

A
C:

 T
G

AU
 G

W
YD

D
O

N
IA

ET
H

 
A

te
bi

on

8 Fy Nodiadau Adolygu

gyfeirio at y patrymau tebyg ac at yr oediad, hyd yn oed os bydd y 
syniadau hyn yn cael eu mynegi mewn ffyrdd gwahanol. (2 farc)

b) Adborth negatif yw pan mae cynnydd mewn ffactor yn achosi 
digwyddiadau sy’n arwain at ostwng y ffactor eto (neu i’r 
gwrthwyneb). (1 marc)

c) Mae’r cynnydd yn lefel siwgr y gwaed yn achosi i inswlin gael ei 
gynhyrchu, fel bod y cynnydd ychydig yn ddiweddarach yn lefel 
yr inswlin yn ei ddangos (1 marc). Mae’r inswlin yn gostwng lefel y 
siwgr yn y gwaed; mae’r ffaith bod lefel siwgr y gwaed yn gostwng 
wrth i’r lefel inswlin godi’n dangos hyn (1 marc). (2 farc)

Rheoli glwcos a diabetes
39 a) Pancreas. (1 marc)

b) Trawsnewid (gormodedd o) glwcos yn glycogen/ ei droi’n glycogen/ 
ei wneud yn glycogen. (Rhaid sillafu glycogen yn gywir.) (1 marc)

c) Afu/iau. (1 marc)
40 a) i)   Ni chymerodd Owain ddigon o inswlin yn ei bigiad cyn y pryd 

gyda’r nos/ anghofiodd roi’r pigiad i’w hun/ heb gymryd digon 
o inswlin/ wedi bwyta mwy o siwgr nag arfer/ wedi bwyta 
pryd sy’n cynnwys llawer o siwgr, carbohydradau, startsh, neu 
ffrwythau/ (y pryd gyda’r nos) yn cynnwys gormod o siwgr neu 
garbohydrad. (Nid: pryd â llawer o egni ynddo.) (1 marc)

 ii)  Wedi cymryd (chwistrellu) gormod o inswlin (cyn y pryd canol 
dydd)/ heb fwyta ganol dydd neu amser cinio/ heb fwyta digon 
o garbohydrad ganol dydd neu amser cinio/ wedi gwneud 
ymarfer corff (yn y prynhawn) (heb fyrbryd). (Nid: heb fwyta/ 
wedi methu pryd bwyd.) (1 marc)

b) Os yw lefel y siwgr yn ei waed yn rhy isel cyn mynd i’r gwely, gallai 
ostwng islaw 4.0 mmôl/l yn ystod y nos/ gallai fynd yn ‘hypo’ yn 
ystod y nos. I atal lefel siwgr y gwaed rhag mynd yn rhy isel/uchel.  
I wneud yn siŵr bod y lefel yn ddiogel/yn ddigon uchel. (Nid: 
cyfeirio at y lefel yn cynyddu/ i weld a oes angen cymryd  
inswlin.) (1 marc)

Y croen a rheoli tymheredd
41 a)  A – blewyn; B – cyhyr; C – dwythell chwys; Ch – capilari  

gwaed. (4 marc)
b) 

Ffurfiad Sut mae lleihau colled gwres

Blewyn Gorwedd yn fflat

Capilari gwaed Culhau (darwasgu)

Chwarren chwys Ddim yn cynhyrchu chwys

 (3 marc)

c) Mae’n cynhyrchu gwres. (1 marc)
42 Cynnwys mynegol:

l Pan fydd y plu yn cael eu codi, caiff aer ei ddal rhyngddynt.
l Mae aer yn ynysydd felly mae hyn yn ynysu’r croen.
l Mae hyn yn lleihau faint o wres sy’n cael ei drosglwyddo. Felly 

dydy’r adar ddim yn colli gwres, sy’n golygu nad yw tymheredd y 
corff yn gostwng yn y gaeaf.
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9 Fy Nodiadau Adolygu

l Mae lleihau’r haen o aer drwy gadw’r plu’n fflat yn yr haf yn cael yr 
effaith wrthdro o adael i’r corff golli mwy o wres ac oeri’r adar.

 (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

Iechyd
Bwyd, egni ac iechyd
43 a) Tymheredd cychwynnol y dŵr (1 marc) a’i dymheredd ar  

y diwedd ar ôl i’r bwyd losgi i ffwrdd (1 marc). (2 farc)
b) Màs y bwydydd. (1 marc)

44 a) i)  1315 – 1045 = 270 kJ. (1 marc)
 ii) 1315 x 2 = 2630 kJ. (1 marc)

b) i)  Braster. (1 marc)
 ii) Llaeth sgim. (1 marc)

c) Lefel uchel o galsiwm (sy’n cryfhau dannedd) (1 marc).

 Llai o siwgr (mae siwgr yn achosi pydredd dannedd)  
(1 marc). (2 farc)

Ffordd o fyw ac iechyd
45 a) Braster (nid ‘deiet llawn braster). (1 marc)

b) Bwyta llai o fwyd â llawer o egni/ peidio â bwyta gormodedd o 
fwyd (1 marc) (nid: bwyta mwy o fwydydd heb lawer o egni/ peidio 
â bwyta gormod/ bwyta llai o fraster neu o galorïau). Bwyta llai o 
halen/ peidio ag ychwanegu (gormodedd o)  
halen at fwyd (1 marc) (nid: peidio â bwyta halen). (2 farc)

c) Unrhyw ddau o arennau/ afu neu iau/ stumog (yr organ  
yn unig, nid ‘sirosis yr afu/iau’). (1 marc)

46 a) 100 mg/cm3 (rhaid cynnwys yr unedau). (1 marc)
b) 3 awr. (1 marc)
c) C. (1 marc)

Trin clefydau
47 a) i)  Profi cyffuriau newydd. (1 marc)

 ii) Unrhyw ddau o: AIDS/ methiant yr arennau/ strôc. (1 marc)
 iii)  Mae’r profion yn achosi poen i’r mwncïod/ mae’n bosibl 

defnyddio meithriniadau meinwe neu gyfrifiaduron i wneud y 
profion. (1 marc)

 iv) Meithriniadau meinwe a defnyddio cyfrifiaduron. (1 marc)
b) Mae perthynas agos rhwng mwncïod a bodau dynol. (1 marc)
c) Dylid cynnal llai o brofion ar fwncïod. (1 marc).
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Elfennau, y Tabl Cyfnodol a 
chyfansoddion
Atomau, elfennau a’r Tabl Cyfnodol 
1 a) A – electron; B – niwclews. (2 farc)

b) Ne. (1 marc)
2 a)  Doedd e ddim yn gwybod enwau’r elfennau/ doedd yr elfennau 

ddim wedi cael eu darganfod eto. (1 marc)
b) Unrhyw ddau o gopr/ arian/ hydrogen. (1 marc)
c) Yn ôl eu rhif atomig, o’r lleiaf i’r mwyaf. (1 marc)

Gwahaniaethu rhwng metelau ac 
anfetelau
3 a)  Hydwyth. (Dim marc am arian-wyn – dydy hyn ddim o 

reidrwydd yn ‘sgleiniog/gloyw’, na berwbwynt uchel – dydy 
688°C ddim yn ferwbwynt arbennig o uchel.) (1 marc)

b) Ymdoddbwynt isel; a meddal iawn. (2 farc)
c) Unrhyw un o: dargludydd gwres da/ dargludydd trydan  

da/ dwys/ sgleiniog/gloyw/ hydrin. (1 marc)
4 a) Rhwng –110 a –125°C. (1 marc)

b) Fflworin (1 marc) a chlorin (1 marc), oherwydd mae eu 
berwbwyntiau’n is na thymheredd ystafell (1 marc). (3 marc)

Cyfansoddion
5 a) A. (1 marc)

b) i)   (1 marc)
 ii)  (1 marc)

6 a) 1. (1 marc)
b) 6. (1 marc)

7 a) i)  C. (1 marc)
 ii) B. (1 marc)
 iii) Dd. (1 marc)

b) H2O. (1 marc)
8 A ac Ch. (2 farc)

Bondio ïonig
9 a) i)   Na+ a Cl–. (Rhaid nodi’r gwefrau, mae angen y ddwy i gael y  

marc.) (1 marc)
 ii) NaCl. (1 marc)

b) i)  Sodiwm (Na). (1 marc)
 ii) Sodiwm clorid (NaCl). (1 marc)



11 Fy Nodiadau Adolygu

Fy
 N

od
ia

da
u 

A
do

ly
gu

  
CB

A
C:

 T
G

AU
 G

W
YD

D
O

N
IA

ET
H

 
A

te
bi

on 10 

Cyfansoddyn Fformiwla

Ïon metel 
sy’n 
bresennol

Ïon anfetel 
sy’n 
bresennol

sodiwm clorid NaCl Na+ Cl–

potasiwm ocsid K2O (1 marc) K+ O2–

magnesiwm 
bromid

MgBr2 Mg2+ (1 marc) Br– (1 marc)

(angen y ddau i gael 1 marc)

calsiwm ïodid 
(1 marc)

CaI2 (1 marc) Ca2+ I–

(4 marc)
11 Ch. (1 marc)
12 2Na + F2 → 2NaF (1 marc)

Metelau ac anfetelau
Metelau a mwynau
13 a) i)   Alwminiwm cyn haearn (1 marc); haearn cyn copr  

(1 marc). (2 farc)
 ii) Mae sylwedd yn colli ocsigen (neu’n ennill electronau). (1 marc)

b) i)  A yw sinc sylffad. (1 marc)
 ii) B yw copr. (1 marc)

14 Dangos bod rhuban magnesiwm yn dadleoli metel X o hydoddiant o’i 
nitrad (1 marc). Dangos bod metel X yn dadleoli haearn o hydoddiant 
haearn nitrad (1 marc). Mae metel X yn dadleoli metel llai adweithiol 
o hydoddiant o’i nitrad/halwynau (1 marc). (Rhaid cysylltu’r casgliad 
mewn modd dealladwy â’r pwynt uchod er mwyn cael y marc olaf.) 
Felly rhaid bod X yn llai adweithiol na magnesiwm ond yn fwy 
adweithiol na haearn (1 marc). (4 marc)

Priodweddau a defnyddiau metelau a 
gronynnau nano-raddfa 
15 a) Cromiwm. (1 marc)

b)  Mae’n cynnwys mwy o garbon.  (1 marc)
c)  (Dur) meddal. (1 marc)
ch) Nid yw’n cyrydu/rhydu. (1 marc)

16 a) 1–100 nm (mae angen yr unedau). (1 marc)
b) Mae priodweddau nano-ronynnau’n wahanol iawn i briodweddau’r 

un sylwedd ar ffurf fwy. (1 marc)
c) Gallent gael eu hamsugno (i’r gwaed) drwy’r croen (1 marc), mae’r 

effaith hirdymor yn anhysbys (rhaid awgrymu ansicrwydd i gael yr 
ail farc). (2 farc)

Hydrogen ac ocsigen
17 a) A – nitrogen; B – ocsigen; C – argon. (1 marc)

b) Distyllu ffracsiynol. (1 marc)
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on 18 a)  Mae pob moleciwl dŵr wedi’i wneud o ddau atom hydrogen ac un 
atom ocsigen. (1 marc)

b) Defnyddio prennyn wedi’i gynnau a chlywed ‘pop gwichlyd’ neu 
ffrwydrad bach (mae angen y ddau bwynt). (1 marc)

c) Cynnwys mynegol:
l Disgrifiad/eglurhad o fanteision ac anfanteision nwy hydrogen 

fel tanwydd ar gyfer ceir, yn seiliedig ar y tabl sy’n ymddangos 
yn y cwestiwn, e.e. yn ffurfio anwedd dŵr pan gaiff ei losgi felly 
nid yw’n cyfrannu at gynhesu byd-eang, rhaid i’r trydan sydd ei 
angen i gynhyrchu hydrogen gael ei gynhyrchu rywsut.

l Bydd ateb cyflawn yn egluro o leiaf dwy o fanteision a dwy o 
anfanteision.

   (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

Yr halogenau a’r nwyon nobl
19 a)  Awgrymu bod canlyniadau tebyg yn cael eu harsylwi ar gyfer 

niferoedd mawr/mwyafrif sylweddol o’r bobl neu y gallai 
canlyniadau ddigwydd drwy siawns os dim ond niferoedd bach o 
bobl sy’n cwblhau’r arolwg. (1 marc)

b) Ni fyddai unrhyw duedd, e.e. ni fyddai gan y grŵp defnyddwyr 
ddim byd i’w ennill na’i golli gan ganlyniad yr arolwg. (1 marc)

c) Mae crynodiad uchel/llawer o fflworid yn wenwynig/ yn gallu 
achosi fflworosis/canser esgyrn neu mae’n anfoesegol gorfodi pawb 
i gymryd fflworid pan mae ar gael mewn past dannedd. (1 marc)

20 a) i)  Nwy. (1 marc)
 ii) Hylif. (1 marc)

b) i)  Dargludyddion (trydan) gwael. (1 marc)
 ii) Cynyddu. (1 marc)

c) Mae’n dinistrio bacteria/ mae’n lladd germau. (1 marc)

Adweithiau asidau
Asidau ac alcalïau
21 a) i)  30 (eiliad) (rhaid bod yn union gywir). (1 marc)

 ii) 45 (°C) (rhaid bod yn union gywir). (1 marc)
b) Unrhyw un o: cymryd mesuriadau ar yr amser union gywir; bydd 

y mesuriadau’n fanwl gywir; ni fydd dim gwallau ar hap/ bydd 
mesuriadau’n gywirach na rhai â thermomedr safonol; gallu plotio’r 
canlyniadau wrth i’r adwaith ddigwydd. (1 marc)

c) i)   Mae swigod yn ffurfio/ mae nwy yn cael ei gynhyrchu (1 marc), 
mae’r magnesiwm yn diflannu (1 marc). (2 farc)

 ii) Gwyrdd. (1 marc)
22 1 marc am bob hafaliad geiriau cywir.

 2 farc am yr hafaliad symbolau cytbwys (1 marc am fformiwlâu cywir 
ar gyfer y cyfansoddion ac 1 am gydbwyso’n gywir).
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on a) magnesiwm + asid nitrig →  magnesiwm nitrad + hydrogen 
 (1 marc)

 Mg(s) + 2HNO3(d) → Mg(NO3)2(d) + H2(n) (2 farc)
b) lithiwm + asid hydroclorig → lithiwm clorid + hydrogen (1 marc) 

2Li(s) + 2HCl(d) → 2LiCl(d) + H2(n) (2 farc)
c) calsiwm + asid sylffwrig → calsiwm sylffad + hydrogen (1 marc) 

Ca(s) + H2SO4(d) → CaSO4(d) + H2(n) (2 farc)

Niwtraliad
23 a)  I sicrhau bod yr holl asid yn adweithio/yn cael ei niwtralu/ i sicrhau 

bod y pH yn newid/codi i 7 (nid ‘i’w wneud yn alcalïaidd’ na 
chyfeirio at pH uwch na 7). (1 marc)

b) i)  Hidlo. (1 marc)
 ii) Anweddu. (1 marc)

c) i)  Halwyn. (1 marc)
 ii)  Mae elfennau wedi’u gwneud o un math o atom yn unig. 

Mae cyfansoddion wedi’u gwneud o fwy nag un math 
o atom. (1 marc)

ch) Sodiwm sylffad. (1 marc)

Cynhyrchu a defnyddio 
tanwyddau a phlastigion
Olew crai a’i ddefnyddiau
24 a)   A – anweddu/berwi. B – cyddwyso. (2 farc)

b) Mae’n dangos tymheredd yr anwedd/nwy. (1 marc)
c) Mae’n oeri’r anwedd er mwyn iddo gyddwyso. (1 marc)
ch) Distyllu ffracsiynol. (1 marc)

25  A (1 marc), gan ei fod yn tanio’n rhwydd ac yn llosgi â  
fflam lân (1 marc). (2 farc)

Plastigion a pholymerau
26 Cynnwys mynegol:

l Cyfeirio at briodweddau defnyddiol plastigion, e.e. gwrthsefyll 
cyrydu, priodweddau ynysu, ac at y priodweddau sydd ddim yn 
ddymunol yn yr achos hwn, e.e. hyblygrwydd, dwysedd isel.

l Cyfeirio at y ffaith bod y rhan fwyaf o blastig gwastraff yn cael ei 
waredu mewn safleoedd tirlenwi neu’n cael ei losgi ar hyn o bryd, 
a’r anfanteision cysylltiedig.

l Cyfeirio at fanteision defnyddio plastig gwastraff, e.e. gwaredu llai 
mewn safleoedd tirlenwi, mae cronfeydd adnoddau eraill e.e. coed a 
thywod yn cael eu gwagio’n arafach/ar gael at ddefnyddiau eraill.

 (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)

27 a) i)  C8H18. (1 marc)
 ii) Gwres/ gwasgedd uchel/ catalydd. (1 marc)
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on b) 

C C

H H

HH

n

ethen

C C

n

polythen

H H

H H

 (1 marc am y fformiwla gywir; 1 marc am bresenoldeb ‘n’) (2 farc)
c) Mae bond dwbl C=C. (1 marc)

Y Ddaear sy’n newid yn 
barhaus
Tectoneg platiau
28 a)  Ffosiliau/creigiau tebyg ar gyfandiroedd gwahanol neu 

cyfandiroedd/morlinau’n ffitio at ei gilydd fel jig-so. (1 marc)
b) Doedd e ddim yn gallu egluro sut roedd y cyfandiroedd  

yn symud. (1 marc)
29 a)  Mae’n dangos bod rhaid bod craig newydd wedi cael ei ffurfio ar y 

grib folcanig (1 marc) a bod y graig hŷn wedi cael ei symud i ffwrdd 
oddi wrth y grib (1 marc). (Neu eiriau i’r un perwyl) (2 farc)

b) Damcaniaeth tectoneg platiau.  (1 marc)

Daeargrynfeydd a llosgfynyddoedd
30 a)  Unrhyw ddau o: mae bwlch yn ffurfio; mae magma’n codi neu’n 

gwthio drwy’r fantell; mae magma’n oeri/ymsolido i ffurfio craig/
cramen newydd; mae crib cefnfor/llosgfynydd yn ffurfio. (2 farc)

b) Mae’r plât cefnforol yn suddo islaw’r plât cyfandirol (1 marc) 
oherwydd mae’r plât cefnforol yn ddwysach (1 marc). (2 farc)

31 a)  Mae’r llosgfynyddoedd wedi’u halinio/mewn llinell (1 marc) 
oherwydd maen nhw ar ffin plât tectonig (1 marc). (2 farc)

b) Dinasyddion Ciudad de México ddylai bryderu fwyaf (1 marc) 
oherwydd mae daeargrynfeydd yn digwydd ar ffiniau platiau  
(1 marc) ac mae dosbarthiad y llosgfynyddoedd (1 marc) yn 
awgrymu bod ffin plât yn agos at Ciudad de México (ond nid 
Monterrey) (1 marc). (4 marc)

Atmosffer y Ddaear
32 a) Carbon deuocsid ac anwedd dŵr. (2 farc)

b) Oerodd yr atmosffer (1 marc) a rhewodd y dŵr (1 marc). (2 farc)
33 a) 14.26°C. (1 marc)

b) Mae tymheredd cyfartalog y byd wedi cynyddu. (1 marc)
c) Tua’r un fath/ heb newid llawer/ eithaf cyson. (1 marc)

Cynhesu byd-eang a glaw asid
34 a)  Roedd cynnydd graddol cyn 1900 (1 marc), ac aeth y cynnydd yn 

llawer mwy serth ar ôl 1900 (1 marc). (2 farc)
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on b) Llosgi mwy o danwyddau ffosil (1 marc); a datgoedwigo  
(1 marc). (2 farc)

c) Ei gynyddu. (1 marc)
ch) Cynhesu byd-eang. (1 marc)
d) Capiau iâ’r pegynau’n ymdoddi/ effeithio ar batrymau  

tywydd. (1 marc)
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Cynhyrchu a thrawsyrru 
trydan
Cynhyrchu trydan o danwyddau ffosil a 
phŵer niwclear 
1 glo + olew + nwy + niwclear = 31 + 1 + 46 + 13 = 91%. (1 marc)
2 Unrhyw dri phwynt synhwyrol sy’n ymwneud â:

l costau comisiynu/datgomisiynu
l argaeledd/ cost/ oes/ cynaliadwyedd y ffynhonnell egni
l trafnidiaeth
l effaith amgylcheddol. (3 marc)

 (Uchafswm o 1 marc am bob pwynt bwled)

3 a) I gludo tanwydd neu wastraff. (1 marc)
b) Dŵr ar gael ar gyfer oeri. (Nid ‘mae angen dŵr i wneud  

stêm’.) (1 marc)
4 a) Unrhyw dri phwynt rhesymegol sy’n ymwneud â:

l diogelwch o ddydd i ddydd
l risg o ymosodiad gan derfysgwyr
l cost datgomisiynu
l problemau gyda datgomisiynu’r safle
l perygl ffrwydrad
l perygl gwastraff ymbelydrol. (3 marc)

b) Unrhyw dri phwynt rhesymegol sy’n ymwneud â:
l bod yn fudr/yn frwnt
l effaith carbon deuocsid
l effaith sylffwr deuocsid
l problemau resbiradol gan aelodau’r cyhoedd cyfagos
l cludo glo. (3 marc)

Microgynhyrchu trydan
5 a)  Mae gwynt yn costio 5.4 c/kW awr ac mae niwclear yn costio  

2.8 c/kW awr. (Defnyddio o leiaf un rhif neu’r datganiad ‘mae gwynt 
yn costio mwy am bob kWawr/ uned’.) (1 marc)

b) Unrhyw gyfeiriad at olion troed carbon (1 marc); gwynt atraeth 
ag ôl troed is na niwclear/ gwynt alltraeth ag ôl troed uwch na 
niwclear (1 marc). (Dim cyfeirio at wastraff.) (2 farc)

c) Mae atomfa’n cynhyrchu llawer mwy o bŵer (1 marc); mae oes 
atomfeydd yn hirach (1 marc) (rhaid cymharu er mwyn cael y 
marc); bydd niwclear yn para’n hirach (1 marc). (Dim cyfeirio  
at y pris/cost.) (2 farc)
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on 6 a)  dwysedd = màs / cyfaint 
wedi’i aildrefnu i roi màs = dwysedd x cyfaint (1 marc); 
mewnosod y rhifau a chyfrifo’r ateb: 
màs = 1000 x 0.15 = 150 kg (1 marc) (2 farc)

b) Effeithlonrwydd = allbwn
mewnbwn

 x 100

 Effeithlonrwydd = 48
120

 x 100 = 40% (1 marc)

Y Grid Cenedlaethol a newidyddion
7 a) i)  Newidydd. (1 marc)

 ii) Cerrynt. (1 marc)
 iii) Newidydd. (1 marc)

b) Unrhyw dri o: Mae B yn cynyddu/codi’r foltedd; felly’n lleihau’r 
cerrynt; yn lleihau colledion gwres/egni; mae Ch yn lleihau/gostwng 
y foltedd i lefel ddiogel. (3 marc)

c) Trawsnewidiadau:

 100 000 000 W a 400 000 V (1 marc)

 = 100 000 kW (100 mW) a 400 kV

 aildrefnu’r fformiwla ac amnewid y gwerthoedd:

 cerrynt = pŵer
foltedd

 cerrynt = 100 000 000
400 000

 (1 marc)

 cerrynt = 250 A. (1 marc)

 (Os gwnewch chi’r sym 100/400 = 0.25A – dim  
ond 1 marc.)  (3 marc) 

8 a) A. (1 marc)
b)   132 000 V. (1 marc)
c)   Ch. (1 marc)
ch) B. (1 marc)

Cyflenwi egni a 
throsglwyddo egni
Egni domestig
9 a) Cost 1 uned = 100/5 = 20c (derbyn £0.2). (1 marc)

b) Amser = 5/2 (1 marc) = 2.5 awr (1 marc) (derbyn  
2 awr 30 mun.).  (2 farc) 

10 a)  Cost yr uned = cost/unedau a ddefnyddiwyd (1 marc);  
cost 1 uned = 949.65/ 37 986 (1 marc) = £0.025 (2.5c) am  
bob kWawr (1 marc).  (3 marc) 

 b) i)  Nifer yr unedau o’r panel = 36 958 – 33 446 = 3512 (1 marc)
 ii) Arian a arbedwyd = 3512 x 2.5c = £87.80 (1 marc)
 iii)  Amser talu’n ôl cost y panel solar = 2000/87.80  

(1 marc) = 22.78 blwyddyn (1 marc) (2 farc)
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on iv) Hafau mwy heulog (yn cynyddu’r allbwn)/ byddai codiad ym 
mhrisiau tanwydd neu ddefnyddio mwy o wresogi yn arwain at 
arbedion mwy ac felly amser talu’n ôl byrrach! (1 marc)

Trosglwyddo egni ac effeithlonrwydd
11 a)  Hafaliad: % effeithlonrwydd = (egni defnyddiol a drosglwyddir/

cyfanswm egni mewnbwn) x 100 (1 marc).

   Cyfrifiad: % effeithlonrwydd = 400/1000 x 100  
(1 marc) = 40% (1 marc) (3 marc)

b) Egni gwastraff = 100J (1 marc); egni defnyddiol = 900J  
(1 marc). (2 farc)

12 Hafaliad: % effeithlonrwydd = (egni defnyddiol a drosglwyddir/
cyfanswm egni mewnbwn) x 100 (1 marc).

 Cyfrifiad: % effeithlonrwydd = 2100/6000 x 100  
(1 marc) = 35% (1 marc). (3 marc)

Gwresogi cartrefi
13 a) i)  £100. (1 marc)

 ii) £1600. (1 marc)
b) £1000. (1 marc)
c) Dydy’r aer ddim yn gallu symud/ mae’r aer yn cael ei ddal yn yr 

ynysiad (felly does dim darfudiad yn bosibl). (1 marc)
14 a)  Caiff gwres ei golli drwy’r ffenestr drwy ddargludiad (1 marc). Mae 

aer (wedi’i ddal) mewn ffenestr ddwbl, ac mae hwn yn ddargludydd 
gwael (neu’n ynysydd da) (1 marc). (2 farc)

b) i)   Llinell (cromlin resymol) wedi’i hallosod i’r echelin-y (1 marc) gan 
roi darlleniad o 106 W/m2 (ateb o fewn yr amrediad 106–108)  
(1 marc). (2 farc)

 ii)  Yn fwy na 20 mm, mae cyfradd colli gwres tua’r un fath  
(1 marc); bydd bwlch aer mwy’n cynyddu cost neu faint y 
ffenestr (1 marc). (2 farc)

Nodweddion tonnau 
Disgrifio tonnau
15 a)  Defnyddio amledd 0.2 Hz (h.y. darllen o’r graff) (1 marc); buanedd y 

don = 40 x 0.2 = 8 m/s (1 marc). (2 farc)
b) i)  Amser = pellter/buanedd = 5600/8 = 700 s (1 marc)

 ii)  Dim marc am ysgrifennu ‘cyn’ neu ‘ar ôl’ yn unig. Caiff y marc 
cyntaf ei roi am adnabod strategaeth resymol. Caiff yr ail farc 
ei roi am ddefnyddio’r strategaeth yn gywir i lunio casgliad. Er 
enghraifft, strategaeth o ddefnyddio’r graff i gyfrifo buanedd  
(1 marc) yn arwain at fuanedd is (4 m/s) felly byddai’n cymryd 
mwy o amser (1 marc). (2 farc)

16 a) 2.5. (1 marc)
b) i)  A a B. (1 marc)

 ii) B ac C. (1 marc)
c) Tonfedd gyfartalog = 240/8 = 30 cm. (1 marc)
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on 17 Buanedd ton = amledd × tonfedd, c = fλ (1 marc)  
wedi’i aildrefnu: tonfedd = buanedd ton/amledd 
λ = c/f = 3 × 108/5 x 1014 (1 marc) 
= 0.6 × 10–6 m (1 marc). (3 marc)

Y sbectrwm electromagnetig
18 a) i)  Tonnau radio. (1 marc)

 ii) Uwchfioled. (1 marc)
b) i)  Isgoch (derbyn radio neu ficrodon). (1 marc)

 ii) Microdon. (1 marc)
c) i)   Unrhyw un o: uwchfioled (neu UV)/ pelydrau X/ pelydrau gama.

 (1 marc)
 ii) Llosgiadau. (1 marc)

19 a) 3727 – 2727 = 1000°C. (1 marc)
b) Wrth i’r tymheredd godi, mae tonfedd yr uchafbwynt yn lleihau  

(1 marc), ac mae arddwysedd yr uchafbwynt yn cynyddu  
(1 marc). (2 farc)

c) Mae arwyneb yr Haul yn allyrru amrediad o rannau gwahanol 
o’r sbectrwm EM o UV i olau gweladwy i isgoch (1 marc). Mae 
arddwysedd y pelydriad ar ei uchaf yn rhan weladwy’r sbectrwm 
(1 marc). Mae arddwysedd y pelydriad yn gostwng yn y rhanbarth 
uwchfioled ac yn y rhanbarth isgoch (1 marc). (3 marc)

Yr effaith tŷ gwydr
20 Golau gweladwy yw’r pelydriad sy’n cael ei amsugno gan y llawr  

(1 marc); isgoch yw’r pelydriad sy’n cael ei allyrru gan y llawr (1 marc). 
Neu mae tonfedd y pelydriad sy’n cael ei allyrru’n hirach 
 (2 farc). (2 farc)

21 Mae arwyneb mewnol y gorchudd plastig yn gweithredu fel drych i 
adlewyrchu’r pelydriad yn ôl i’r bïom. (1 marc)

22 a) Y plastig tryloyw. (1 marc)
b) Yn atmosffer y Ddaear, y nwyon tŷ gwydr (fel carbon deuocsid, 

methan ac anwedd dŵr) sy’n adlewyrchu’r pelydriad. (1 marc)
23 Mae anwedd dŵr yn nwy tŷ gwydr (1 marc), felly bydd yn adlewyrchu 

rhywfaint o’r pelydriad o’r llawr yn ôl i’r bïom. (2 farc)
24 Cynnwys mynegol:

l Bydd mwy o gynhesu byd-eang yn arwain at dymheredd uwch 
ar yr arwyneb ac yn achosi i gapiau iâ’r pegynau ymdoddi. Bydd 
hyn yn codi lefel y môr gan ddadleoli’r boblogaeth ar raddfa fawr 
(ffoaduriaid).

l Methiant cnydau, gan achosi prinder bwyd a newyn ar raddfa fawr.
l Datgoedwigo, gan achosi cynnydd yn y carbon deuocsid yn yr 

atmosffer ac felly’n arwain at fwy o gynhesu byd-eang.

 (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)
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on Cyfathrebiadau
25 a) 24 awr (neu 1 diwrnod). (1 marc)

b) Mae’r signal yn mynd o A i’r lloeren ac yn ôl i B: llinell o  
A–lloeren–B. (1 marc)

c) Microdonnau. (1 marc)
26 a) Microdonnau. (1 marc)

b) Radio. (1 marc)
c) Isgoch. (1 marc)

27 a)  Amser = pellter/buanedd (1 marc) 
trawsnewid km yn m: 3.6 × 104 × 1000 = 3.6 × 107 (1 marc) 
amser = 3.6 × 107/3 × 108 = 0.12 s (1 marc) 
ond yno ac yn ôl = 0.12 × 2 = 0.24 s (1 marc) (4 marc)

b) i)  Mae’r pellter yn llawer byrrach. (1 marc)
 ii)  Unrhyw ddau o: llai o ymyriant; colli llai o egni; llai costus na 

lloeren mewn orbit. (Derbynnir hefyd: sianeli signalau lluosog/ 
mwy o wybodaeth; cymharu â dargludyddion copr e.e. 
diogelwch/ ymyriant/ pellter atgyfnerthu/ haws cynnal a chadw.)
 (2 farc)

Pelydriad sy’n ïoneiddio
Pelydriad sy’n ïoneiddio
28 a) i)  (1000 – 200) = 800 cyfrif y funud. (1 marc)

 ii) Gama. (1 marc)
b) i)  900. (1 marc)

 ii)  Mae un marc am ddatganiad cywir perthnasol, e.e. mae (3mm 
o) alwminiwm yn blocio ymbelydredd alffa a beta ond nid yw’n 
effeithio (llawer) ar belydriad gama (1 marc). Er mwyn cael yr 
ail farc, rhaid gwneud cysylltiad dealladwy a chywir rhwng ail 
bwynt a’r pwynt cyntaf, e.e. felly pelydriad gama sy’n treiddio 
drwy’r alwminiwm (1 marc). (2 farc)

c) Cynnwys mynegol:
l Mae pelydriad cefndir yn ymbelydredd sy’n bod yn yr 

amgylchedd a bydd yn parhau i fod yno pan na fydd y 
ffynhonnell sy’n cael ei hymchwilio yn bresennol.

l Mae ffynonellau pelydriad cefndir yn cynnwys pelydrau cosmig, 
sy’n dod o’r gofod, radon, creigiau a defnyddiau eraill yn ein 
hamgylchedd.

l I ymchwilio i faint o ymbelydredd sy’n dod o ffynhonnell 
benodol, rhaid tynnu’r cyfraniad sy’n dod o belydriad cefndir 
– dyma beth yw ‘wedi’u cywiro ar gyfer pelydriad cefndir’ (yn 
gadael yr ymbelydredd o’r ffynhonnell yn unig).

   (Cyfeiriwch at y cynllun marcio ACY ar dudalen 110 o’r Canllaw 
Adolygu i weld sut byddai’r cwestiwn hwn yn cael ei farcio.)
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on Cysawd yr Haul a’r Bydysawd 
sy’n esblygu
Maint y Bydysawd
29 a) i)  Iau. (1 marc)

 ii) Wranws. (1 marc)
b) Unrhyw ddau o: Mae Mawrth yn greigiog ond mae Neifion wedi’i 

gwneud o nwy/iâ; mae Mawrth yn boethach; mae Mawrth yn 
gyflymach (mewn orbit)/ mae orbit Mawrth yn llai. (Rhaid enwi’r 
planedau i gael unrhyw farciau.) (2 farc)

30 a) i)   Rhaid i’r amser fod o fewn yr amrediad 3 i 9 (blwyddyn) a rhaid 
i’r tymheredd fod o fewn yr amrediad –40°C i –100°C. (1 marc)

 ii)  Rhoddir y marc cyntaf am ganfod safle Ceres yn gywir mewn 
perthynas â Mawrth ac Iau, e.e. mae pellter Ceres o’r Haul 
rhwng pellteroedd Mawrth ac Iau (neu ystyr debyg)/ rhwng 
228 a 778 miliwn km (1 marc). Er mwyn cael yr ail farc, rhaid i’r 
ymgeisydd ddangos cysylltiad dealladwy a chywir rhwng ffigurau 
amser orbit a/neu’r tymheredd a’r safle hwn, e.e. mae ffigurau 
amser orbit a/neu’r tymheredd hefyd rhwng rhai Mawrth ac Iau 
(neu’r ffigurau cyfatebol) (1 marc). (2 farc)

b) i)   Pwyntiau wedi’u plotio’n gywir wrth raddfa ±½ sgwâr  
(2 farc); cromlin lefn rhwng y pwyntiau (1 marc). (3 marc)

 ii) Nid yw’n syth/ mae’n gromlin. (1 marc)
 iii) Nac oes – does dim patrwm. (1 marc)

Mesur y Bydysawd a’r Glec Fawr
31 a)  Rhoddir un marc am ddatganiad cywir a pherthnasol, e.e. golau o’r 

Haul/o seren yn pasio drwy atmosffer yr Haul/y seren (1 marc). Er 
mwyn cael yr ail farc, rhaid rhoi cysylltiad cywir a dealladwy rhwng 
y pwynt cyntaf ac ail bwynt, e.e. mae atomau’r nwy yn yr atmosffer 
yn amsugno golau ar donfeddi penodol (1 marc). (2 farc)

b) Mae galaeth 2 yn bellach i ffwrdd na galaeth 1 (1 marc). Rhoddir 
yr ail farc am ddatganiad perthnasol a chywir, e.e. mae’r Bydysawd 
wedi ehangu ers i’r golau gael ei anfon allan (felly mae’r tonnau 
wedi’u ‘hestyn’) neu ddatganiad cyfatebol yn nhermau syfliad 
Doppler (1 marc). Er mwyn cael y marc olaf, rhaid rhoi cysylltiad 
cywir a dealladwy rhwng yr ail bwynt a thrydydd pwynt, e.e. mae 
golau o alaeth 2 yn dangos mwy o ruddiad na golau o alaeth 1  
(1 marc). (3 marc)

32 a) 
Elfen Tonfeddi (nm)

Presennol yn y 
seren?

Heliwm 447, 502 Ie

Haearn 431, 467, 496, 527 Nage

Hydrogen 410, 434, 486, 656 Ie

Sodiwm 590 Ie  (1 marc)
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on b) Byddai tonfeddi’r llinellau’n fwy/ byddai safle’r llinellau wedi’u syflyd 
(shifted) tuag at ben tonfedd hir y sbectrwm (neu wedi rhuddo/ 
wedi syflyd i’r dde/ wedi syflyd tuag at y pen coch) (1 marc); 
oherwydd bod galaethau pell yn symud i ffwrdd (oddi wrthym ni)/ 
oherwydd bod y Bydysawd/gofod yn ehangu (1 marc). (2 farc)


