
 Dyma ffordd 
 wahanol o dalu!

Adnoddau mathemateg: Fy arian i
Beth ydy arian? 
Cynllun Cyfnewid Lleol (LETS)

Mae pentref bach Llanglyn wedi dechrau 
ar gynllun o’r enw Cynllun Cyfnewid 
Lleol, lle does dim rhaid i chi ddefnyddio 
arian gan fod pobl yn cyfnewid pwyntiau 
CREDYD am wasanaethau a nwyddau. Sut 
allwch chi, fel aelod o’r pentref, ddod yn 
rhan o’r cynllun?

Yn gyntaf, rhaid bod rhywbeth gennych 
i’w gynnig. Efallai eich bod yn adeiladydd, 
neu y gallwch gynnig eich gwasanaeth 
i smwddio, garddio neu warchod plant. 
Yna, bydd rhaid i chi gofrestru ar restr 
swyddogol y pentref.  

Os ydych chi am dalu am waith drwy’r 
cynllun rhaid i chi gysylltu â pherson sydd 
ar y rhestr a chytuno ar bris  
mewn credydau.  

Bydd pobl eraill yn cysylltu â chi am 
eich gwasanaeth ac yn eich talu chi â 
chredydau wedi i chi orffen y gwaith. Yna 
gallwch chi ddefnyddio’r credydau hynny 
i dalu rhywun arall.

Gallwch gadw cyfrif o’r credydau rydych 
chi wedi’u derbyn ac wedi’u gwario, yn 
union fel cadw cyfrif banc.

– Post Pawb –

Ydych chi am gael 
ffenestri newydd? 
Ydych chi am gael 
lifft i’r orsaf?

Ydych chi am gael 
gwersi mathemateg 
gartref i’ch plentyn? 
Oes angen cyngor 
cyfreithiol arnoch chi?

Efallai yr hoffech 
gael y rhain i gyd 
– heb ddefnyddio 
arian i dalu 
amdanyn nhw.

Mae pobl Llanglyn 
wedi rhoi ysbryd 
cymunedol ar 
y map – mae’n 
gredyd iddyn nhw!

I gloi

Taflen adnoddau 1: Ffordd wahanol o dalu



Taflen adnoddau 2: Tudalen o docynnau credyd

Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cynllun Cyfnewid Lleol



Taflen adnoddau 3: Cardiau cymeriadau

Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cynllun Cyfnewid Lleol

Gyrrwr tacsi 

10 credyd  
yr awr

Teiliwr 

3 chredyd  
yr awr

Plymwr

4 credyd  
yr awr

Hyfforddwr  

2 ½ credyd  
yr awr

Gwarchodwr

2 gredyd  
yr awr

Triniwr  
gwallt

4 ½ credyd  
yr awr

Tiwtor

6 chredyd  
yr awr

Athro  
piano

2 ½ credyd  
yr awr

Garddwr

3 chredyd  
yr awr

Adeiladydd

4 credyd  
yr awr

Trydanwr

4 credyd  
yr awr

Peintiwr a 
phapurwr

4 credyd  
yr awr



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cyfnewid Arian Tramor

  Bargen
 neu beidio?

Fwy na thebyg, dim ond am hedfan ac 
aros yn y gwesty y byddwch chi wedi talu 
amdanynt. Ydych chi wedi ystyried beth 
fydd yn rhaid i chi’i wario ar ôl cyrraedd?

Mae llawer o dwristiaid yn colli arian 
wrth ddefnyddio’u cardiau plastig mewn 
gwledydd tramor ac yn cael cyfraddau 
cyfnewid gwael.

Ydych chi wedi ystyried costau parcio yn y 
maes awyr? 

Gall wythnos dramor gostio rhyw £100 i 
chi mewn costau parcio!

Wedi glanio yn eich man delfrydol oes 
unrhyw syniad gennych chi pa mor bell 
fydd eich arian prin chi’n cyrraedd? 

Mae’r bunt sterling yn prynu llawer mwy 
mewn rhai gwledydd na’i gilydd – bydd 
ychydig o ymchwil ar gyfraddau cyfnewid 
yn talu ei ffordd i chi.

– Post Pawb –

Ydych chi wedi dod o hyd i’ch 
gwyliau delfrydol eto?
Ydy’r gwyliau’n fargen?
Beth am edrych eto!

Mae’n beth call i weld beth yn 
hollol gewch chi am eich arian cyn 
talu am eich gwyliau.

 Mae’r neges 
 yn glir. Cyn talu  
 am eich gwyliau, 
 edrychwch am  
 y costau cudd  
 ac yna cyfrifwch  
 y gost o dalu am 
bethau ar ôl i chi gyrraedd.

I gloi

Eich pecyn gwyliau – 

Taflen adnoddau 4:  
Eich pecyn gwyliau – bargen neu beidio?



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cyfnewid Arian Tramor

Taflen adnoddau 5: Graff cyfnewid arian tramor
Graff cyfnewid punnoedd i...

40 120 200 280 360 44080 160 240
(£)

320 400 480



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cyfnewid Arian Tramor

Taflen adnoddau 6: Tabl cyfnewid arian tramor

 Eitem Pris yn  Pris yn  Pris yn  Pris yn  Pris yn 
  Ffrainc India Dubai China Florida
  (ewro)  (rwpî) (dirham) (iwan) (doler UDA)

 Pryd bwyd cyflym 6 25 20 20 5

 Pryd mewn ty bwyta 10 50 85 188 20

 Tocyn sinema 7.60 150 30 100 6

 Brechdan 3 50 8 10 3

 Papur newydd 1.20 1.53 10 5 1

 Sglodion 1 40 19 10 2

 Te 1.50 40 5 5 1.50

 Coffi 3 70 5 5 1.50

 Diod ysgafn 0.50 20 1 7 1.50

 Past dannedd 1.65 75 7 10 8

 Tacsi (3.5 milltir) 10 400 20 25 7

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian?
Cyfnewid Arian Tramor

Taflen adnoddau 7:   
Graff o gyfraddau cyfnewid arian tramor
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Rhybudd rhag 
gorchwyddiant!

Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Beth ydy arian? 
Cyfnewid Arian Tramor

Mae chwyddiant yn ddigon drwg, ac rydym 
yn gyfarwydd â hyn yn ein gwledydd ni. 
Chwyddiant ydy’r hyn sy’n digwydd pan mae 
prisiau’n codi’n gyson. Mae gorchwyddiant 
yn disgrifio’r hyn sy’n digwydd pan mae’r 
gyfradd chwyddiant misol yn uwch na 50%.

Bydd rhywbeth sy’n costio £100 heddiw 
yn costio £130 y flwyddyn nesaf os bydd y 
gyfradd chwyddiant misol yn 50%. 

Mae gorchwyddiant wedi digwydd sawl tro 
yn yr ugeinfed ganrif. Ym mis Tachwedd 
1923 roedd cyfradd chwyddiant o 322% yn yr 
Almaen. Ar gyfartaledd, roedd prisiau’n codi 
pedair gwaith y mis am 16 mis.

Yn Hwngari, yn fuan wedi’r Ail Ryfel Byd, 
cododd prisiau pethau 19 000% y mis. Cwbl 
anhygoel!

– Post Pawb –

Y newydd drwg ydy bod economegwyr wedi rhagweld efallai y 
daw gorchwyddiant i nifer o’r gwledydd sy’n datblygu.

Y gobaith ydy 
na fydd hyn yn 
digwydd yn ein 
gwledydd ni, ond 
rhaid bod yn 
barod – rhag ofn!

I gloi

Taflen adnoddau 8: Cyfraddau chwyddiant gwallgof



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Ennill arian 
Faint fydd yn y pecyn cyflog?

Taflen adnoddau 9: Pob blwyddyn, pob mis a phob wythnos

 Swydd Cyflog Faint ydy hynny?
  (ar gyfartaledd)  pob mis  pob wythnos 
   (÷ â 12) (÷ â 52)

 Gweithiwr medrus  
 ifanc yn y byd amaeth £9,000 £ £

 Gweithiwr medrus  
 hyn yn y byd amaeth £16,000 £ £

 Athrawon  
 dibrofiad £20,000 £ £

 Athrawon  
 profiadol £29,500 £ £

 Milwr  
 (recriwt newydd) £12,500 £ £

 Rhingyll yn y fyddin £34,000 £ £

 Gyrrwr lori £18,500 £ £

 Gweithiwr mewn  
 canolfan hamdden £14,000 £ £

 Stiward  
 mewn awyren £19,250 £ £

 Nyrs £24,000 £ £

Sylwer: roedd y cyflogau hyn yn gywir ar 1/1/2010.

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i
Gwario arian 
Ar bedair olwyn

Taflen adnoddau 10:  
Prisiau ceir yn y papur lleol

– Post Pawb –

FORD FOCUS 
1.6 Zetec 2004 

Cefn codi 3 drws
52 350 milltir, Cefn codi 

3 drws, Lliw arian, Petrol, 
Newid gêr â llaw, Breciau di-
gloi, Olwynion aloi, System 

sain, Bymperi lliw’r car, 
Seddau brethyn, Bag awyr 

i’r gyrrwr.

£3,500  
NEU’R CYNNIG AGOSAF

SKODA Fabia 2003 
Cefn codi 5 drws 
1.2 Clasur HTP

Petrol, 35 031 milltir, Glas 
golau, Bagiau awyr i’r 

gyrrwr a’r teithiwr, Llywio 
cymorthedig, Bymper blaen, 
Llonyddwr, Seddau brethyn, 

Olwyn sbâr.

 £2,950
NEU’R CYNNIG AGOSAF

VAUXHALL 
CORSA 1.2i  

16 V Club 2001 
Cefn codi  

3 drws
Dibynnol a darbodus, car 

sy’n berffaith ar gyfer tref a 
thraffordd. MOT 11 mis a 

hanes llawn

£1,750!!!

TOYOTA MR2 1990 TOYOTA CARINA 1993

Citroën C3 1.4i 2006 Volkswagen Golf 1992

Renault Scenic 2000 FIAT Punto 1.2 2001

£1,500 £350

£6,250 £450

£2,100 £1,850

2 ddrws, Newid gêr 
â llaw, Petrol, Coch, 
Breciau di-gloi, 
Drychau drws trydanol, 
Ffenestri blaen 
trydanol, System sain, 
System gloi ganolog, 
Goleuadau niwl ar y 
blaen.  
07809 123 456

TOYOTA CARINA 
2.0 GLi 1993 5 
drws, Cefn codi 
awto, Drychau drws 
cynnes, Uchder sedd 
y gyrrwr i’w addasu, 
System gloi ganolog, 
Llonyddwr, Bag awyr 
i’r teithiwr.  
07809 123 456

5 drws, Newid gêr â 
llaw, Cefn codi, Petrol, 
20 552 milltir, Coch, 
Un perchennog, Llywio 
cymorthedig, System 
awyru, System gloi 
ganolog, Ffenestri 
trydan – blaen, CD/
Radio.  
07809 123 456

Cefn codi 3 drws, 
Glas, Petrol, Llywio 
cymorthedig, Dim 
MOT, Crac yn y 
sgrin, Problem â’r 
cydiwr, Olwynion 
aloi, System gloi 
ganolog. 
07809 123 456

5 drws, Awtomatig, 
Car stad, Petrol, Du, 
MOT 3 mis, Drychau 
drws cynnes, Uchder 
sedd y gyrrwr i’w 
addasu, System gloi 
ganolog, Llonyddwr, 
Bag awyr i’r teithiwr, 
PX yn bosibl.  
07809 123 456

3 drws, Newid gêr 
â llaw, Cefn codi, 
Petrol, 51 000 
milltir, Arian metelig, 
2 berchennog, 
Ffenestri trydan, 
Seddau cefn sy’n 
plygu, System sain, 
Grwp yswiriant 4. 
07809 123 456

Beth am 
hysbysebu yn y:

Ffoniwch y Tîm 
Moduron heddiw!Cofrestr Ceir

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Gwario arian 
Ar bedair olwyn

Taflen adnoddau 11: Ceir i’w gyrru (cardiau)

Fiat 500
08, Petrol, System sain, Ffenestri trydan, 
Drychau trydan, CD ac olwynion aloi, Mewn 
cyflwr da, car poblogaidd â tho meddal. 
Grwp yswiriant isel ac allyriadau carbon isel.
Teithio’n bell ar 55.4 myg.

Volkswagen GOLF GTi
Hynod boblogaidd a’r car bach gwreiddiol 
gorau. 2008 mewn lliw arian metelig.

Hwn ydy’r fersiwn 2.0 litr ac mae’n un chwim 
ond eto’n teithio 36.7 myg.

Nissan X-Trail
Cerbyd 4x4 mewn lliw du clasurol.

Bydd yn perfformio’n dda ar draffyrdd a 
ffyrdd gwledig (30.1 myg).

Hwn ydy’r fersiwn petrol 2.5 litr.

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i
Gwario arian 
Ar bedair olwyn

Taflen adnoddau 12: Pwy ydy pwy (cardiau)
Enw: Nerys  Oed: 17
Swydd/Ysgol: Yn hyfforddi i drin 
gwallt ac mewn coleg rhan amser
Incwm: £8,000 y flwyddyn
Trefniadau byw: Gartref 
gyda’i rhieni  Wyddoch chi: 
Cystadleuydd cenedlaethol dan 
18 ar y trampolîn

Enw: Cheryl  Oed: 19
Swydd/Ysgol:  Yn gweithio mewn 
canolfan ateb ffôn
Incwm: £10,000 y flwyddyn
Trefniadau byw: Yn rhannu fflat 2 
lofft â Kim
Wyddoch chi: Dydd Llun ydy’i 
diwrnod lwcus hi

Enw: Jeff  Oed: 17
Swydd/Ysgol: Yn astudio 
Chwaraeon yn y Coleg. Gwaith 
rhan amser yn y Clwb Rygbi
Incwm: £60 yr wythnos
Trefniadau byw: Gartref gyda’i 
rhieni Wyddoch chi: Mae’n faswr 
i’r tîm rygbi lleol

Enw: Scott  Oed: 19
Swydd/Ysgol: Yn gweithio mewn 
caffi yn yr haf ac mewn pwll nofio 
yn y gaeaf Incwm: £10,000 y 
flwyddyn Trefniadau byw: Yn ei 
gerbyd gwersylla Wyddoch chi: 
Mae’n meddwl ei fod yn un da am 
syrffio

Enw: Virgil  Oed: 21
Swydd/Ysgol: Yn is-reolwr yn 
ARGOS
Incwm: £14,000 y flwyddyn
Trefniadau byw: Mae newydd briodi 
Sara ac maen nhw’n rhentu ty 2 lofft 
Wyddoch chi: Mae mewn band lleol 
ac yn gigio ddwywaith y mis

Enw: Nadine  Oed: 18
Swydd/Ysgol: Yn fyfyriwr celf ac 
yn forwyn rhan amser
Incwm: £80 yr wythnos
Trefniadau byw: Yn rhentu fflat 
stiwdio
Wyddoch chi: Mae’n aelod brwd 
o’r cwmni drama lleol

Enw: Kim  Oed: 20
Swydd/Ysgol: Yn hyfforddi i fod yn 
blymwr
Incwm: £800 y mis
Trefniadau byw: Yn rhannu fflat 2 
lofft â Cheryl
Wyddoch chi: Mae’n gwisgo 
rhywbeth pinc pob dydd

Enw: Gareth  Oed: 18
Swydd/Ysgol: Yn gweithio mewn 
siop gemau
Incwm: £1,000 y mis
Trefniadau byw: Yn rhannu fflat ag 
Alun
Wyddoch chi: Mae’n hoff o 
chwarae gemau ar ei gyfrifiadur

Enw: Alun  Oed: 20
Swydd/Ysgol: Yn astudio Peirianneg yn 
y Brifysgol Incwm: £80 yr wythnos. Mae 
ganddo fenthyciad myfyriwr o £3,500 
Trefniadau byw: Yn rhannu fflat â Gareth 
ac mae’n gweithio rhan amser mewn bar 
Wyddoch chi: Bu’n rhedeg marathon 
dros MENCAP y llynedd

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Gwario arian
Ar bedair olwyn

Taflen adnoddau 13: Cardiau teithio pob wythnos

Milltiroedd pob wythnos (isel)

Gwaith/Coleg: 50
Hamdden: 20
Teithiau eraill: 10

Milltiroedd pob wythnos (canolig)

Gwaith/Coleg: 100
Hamdden: 40
Teithiau eraill: 20

Milltiroedd pob wythnos (uchel)

Gwaith/Coleg: 150
Hamdden: 60
Teithiau eraill: 30



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Gwario arian 
Ar bedair olwyn

Taflen adnoddau 14: Gwybodaeth am geir
 Gwryw    

 Oed Car Yswiriant Treth car MOT

  Fiat 500 £2,478 £35 £54

  Golf Gti £6,900 £175 

  Nissan X-trail £5,070 £405 

  Fiat 500 £1,100 £35 £54

  Golf Gti £4,952 £175 

  Nissan X-trail £3,615 £405 

  Fiat 500 £970 £35 £54

  Golf Gti £2,641 £175 

  Nissan X-trail £2,240 £405 

  Fiat 500 £808 £35 £54

  Golf Gti £2,620 £175 

  Nissan X-trail £1,777 £405 

  Fiat 500 £619 £35 £54

  Golf Gti £1,449 £175 

  Nissan X-trail £1,330 £405 

 Benyw    

  Fiat 500 £1,290 £35 £54

  Golf Gti £3,657 £175 

  X-trail £2,687 £405 

  Fiat 500 £834 £35 £54

  Golf Gti £2,466 £175 

  X-trail £1,916 £405 

  Fiat 500 £514 £35 £54

  Golf Gti £1,400 £175 

  X-trail £1,187 £405 

  Fiat 500 £428 £35 £54

  Golf Gti £1,414 £175 

  X-trail £942 £405 

  Fiat 500 £328 £35 £54

  Golf Gti £933 £175 

  X-trail £705 £405

Mae costau’r yswiriant a’r trethi wedi dod o’r gwefannau: 
www.moneysupermarket.com  www.comparethemarket.com  www.whatcar.com

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

Mae pob premiwm yswiriant, treth car,  
a phrisiau MOT i’w talu’n flynyddol.



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Buddsoddi arian 
Cynilo neu brynu cyfranddaliadau

 Sut mae chwarae - Byddwch angen: 

 • Grwpiau o 4 chwaraewr
 • Darn 2c i’w daflu
 • Dau ddis
 • Tabl canlyniadau i’r cofnodwr 
  (neu gyfrifiadur â thaenlen ar agor)

Cyflwyniad
Mae’r gêm hon yn dynwared perfformiad y farchnad stoc. Mae un chwaraewr i gyfrifo yn y pen, tra bod 
un arall yn cadw cofnod ar bapur.

Gwybodaeth i’r disgyblion
Diffiniad buddsoddiad ydy ‘defnyddio arian i wneud elw yn y dyfodol’. Un math o fuddsoddiad ydy rhoi 
arian i gwmni neu i fusnes. Os bydd y cwmni’n gwneud yn dda, bydd yr arian yn cynyddu. Os bydd y 
cwmni’n gwneud yn wael, bydd yr arian yn cael ei golli. Mae buddsoddiad fel hwn felly’n risg.

Wrth brynu cyfranddaliadau rydych chi’n prynu rhan fechan o’r cwmni. Wrth brynu rhagor, byddwch 
yn berchen ar ragor o’r cwmni. Rydych yn gyfranddaliwr. Bydd gwerth eich cyfranddaliadau yn dibynnu 
ar sut mae’r cwmni’n llwyddo. Os bydd y cwmni’n gwneud yn arbennig o dda byddwch chi’n derbyn 
buddran, sy’n rhan o elw’r cwmni. Gellir prynu a gwerthu cyfranddaliadau yn y farchnad stoc. 

Sut mae chwarae Gêm y farchnad stoc
Mae dau chwaraewr yn fuddsoddwyr yn y farchnad stoc ac mae portffolios ganddyn  
nhw (casgliad o’r cyfranddaliadau sydd mewn cwmnïau gwahanol ydy portffolio).  
Mae portffolio A gan un buddsoddwr a phortffolio B gan y llall. 

Mae’r trydydd chwaraewr yn cofnodi canlyniadau chwaraewr A a’r pedwerydd yn cofnodi  
canlyniadau chwaraewr B. Mae hi’n bwysig eich bod chi’n cadw cofnod yn eich pen o’ch  
enillion a’ch colledion gan fod hon yn gêm rifyddeg pen hefyd.

Dyma’r camau:
1) Mae Buddsoddwr A yn taflu’r darn 2c. Os bydd yn glanio ar pen bydd hynny’n cynrychioli cynnydd 
 yng ngwerth y stociau a’r cyfranddaliadau. Bydd cynffon yn cynrychioli colled.
2) Yna mae Buddsoddwr A yn rolio’r disiau. Mae’r swm sydd wedi’i ennill neu’i golli i’w ganfod drwy luosi’r ddau rif 
 sydd ar y disiau. Os mai cynffon oedd ar y darn arian, bydd Buddsoddwr A yn dechrau â cholled, ffigur negatif.
3) Bydd Buddsoddwr A yn cofio’r ffigur hwn hyd nes iddo gael tro arall, ond mae Cofnodwr A yn ei ysgrifennu 
 ar bapur.
4) Yna daw tro Buddsoddwr B, a bydd Cofnodwr B yn ysgrifennu’r enillion neu’r colledion.
5) Wrth i’r gêm fynd yn ei blaen, bydd y Buddsoddwyr yn cadw cofnod pen o’r arian sy ganddyn nhw tra bydd copi 
 ar bapur gan y Cofnodwyr. Dylen nhw gofnodi pob swm a chadw cyfanswm cyfredol.
6) Yr enillydd ydy’r Buddsoddwr sydd â’r arian mwyaf ar ddiwedd y cyfnod penodol o amser.
7) Mae ail ganlyniad i’r gêm. Mae’r chwaraewyr yn cymharu’r symiau terfynol sydd yn eu pen â chofnod y Cofnodwyr. 
 Os nad ydy’r Buddsoddwr sydd wedi ennill yn cytuno â’r Cofnodwr, mae’n fforffedu’r gêm. Os ydy’r Buddsoddwr  
 arall yn cytuno â’r Cofnodwr, yr ail Fuddsoddwr hwnnw sy’n ennill y gêm.
8) Yna gellir chwarae’r gêm eto â’r Buddsoddwyr a’r Cofnodwyr yn newid lle.

4 
CHWARAEWR

2c

Taflen adnoddau 15: Gêm y farchnad stoc



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Buddsoddi arian
Prynu a gwerthu - gyda £100 000 000!

Taflen adnoddau 16: Graffiau sy’n cymharu perfformiad  
cyfranddaliadau dau gwmni ar y farchnad stoc
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Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Buddsoddi arian
Prynu a gwerthu - gyda £100,000,000!

Taflen adnoddau 17: Taflen gofnodi trafodion

 Mis               Prynu (P) / Cwmni Nifer y Pris y Gwerth Cyfanswm  
                      Gwerthu (G) A / B cyfranddaliadau  cyfranddaliadau    arian



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Buddsoddi arian
Prynu a gwerthu - gyda £100,000,000!

Taflen adnoddau 18:   
Rhesymau dros werthoedd anwadal rhai cyfranddaliadau

Newid yn y 
cyflenwad a’r galw 
am nwyddau

Ystadegau 
diweithdra yn 
newid

Amgylchedd y 
farchnad yn newid

Cynnydd neu leihad 
mewn buddrannau 
cyfranddaliadau

Prisiau nwyddau (nwyddau crai fel 
olew, metel a chnydau, fel arfer) 
yn cynyddu neu’n gostwng

Rampio – pan mae sôn twyllodrus am 
werth cyfranddaliad fydd yn creu elw 
i’r gwerthwr. Bydd y pris yn aml yn 
gostwng yn sylweddol ar ôl y gwerthu

Stoc wedi’i orbrynu 
neu’i orwerthu (y cyfan 
o gyfranddaliadau 
cwmni fel arfer)

Y Cynnyrch Gwladol 
Crynswth (GNP) yn 
cynyddu neu’n lleihau

Un wlad yn 
penderfynu goresgyn 
gwlad arall

Elw busnesau 
yn codi neu’n 
gostwng

Codi neu ostwng 
cyfraddau llog

Y farchnad dai yn 
cwympo neu’n 
adfer

Cynnydd neu 
leihad mewn 
enillion

Sôn bod y 
farchnad stoc am 
godi neu ostwng



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Hapchwarae ag arian 
Bingo!

Taflen adnoddau 19: Cardiau bingo



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Hapchwarae ag arian 
Bingo!

Taflen adnoddau 20: Dim i 10   

  0 dim sero 

●  1 un uned 

●● 2 dau pâr 

●●● 3 tri triawd 

●●●● 4 pedwar   

●●●●● 5 pump   

●●●●●● 6 chwech   

●●●●●●● 7 saith   

●●●●●●●● 8 wyth   

●●●●●●●●● 9 naw   

●●●●●●●●●● 10 deg



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Hapchwarae ag arian
Peiriannau hapchwarae … ennill ai peidio

Taflen adnoddau 21: Peiriannau hapchwarae



Adnoddau mathemateg: Fy arian i
Menter ag arian 
Hufen iâ drwy’r flwyddyn

Taflen adnoddau 22:  
Hanes hufen iâ
Roedd math ar hufen iâ ar gael yn China tua 200 CC pan oedden nhw’n rhewi 
cymysgedd o laeth a reis drwy ei gladdu mewn eira. Gwelwyd math tebyg o fwyd yno 
yn ystod teyrnasiad y Tang rhwng 618-907 OC. Roedd hwn yn gymysgedd o laeth 
byfflo, blawd a chamffor.

Mae sôn bod Ymerawdwyr Rhufain wedi anfon caethweision i ben mynyddoedd i 
gasglu eira oedd wedyn yn cael blas wedi’i ychwanegu ato cyn ei fwyta.

Credir i Marco Polo (1254-1324) weld hufen iâ’n cael ei baratoi yn ystod ei deithiau yn 
China a’i fod wedi dod â’r syniad yn ôl i’r Eidal. 

Dywedir i’r Brenin Siarl 1 gynnig £500 i’w gogydd i warchod ei rysáit hufen iâ rhag 
gweddill pobl Lloegr. 

Crëwyd sundae hufen iâ pan ddaeth gwerthu soda hufen iâ yn anghyfreithlon ar ddydd 
Sul yn Evanston, UDA, yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. I oresgyn y broblem 
rhoddodd rhai siopau syryp yn lle soda ar yr hufen iâ a’i alw’n ‘sundae hufen iâ’.

Conau hufen iâ
Cynhyrchwyd y côn hufen iâ cyntaf yn 1896 gan Italo Marchiony, oedd wedi ymfudo 
o’r Eidal i’r Unol Daleithiau yn niwedd yr 1880au. Gwnaeth hyn yn ninas  
Efrog Newydd a chafodd ei batent ym mis Rhagfyr 1903.

Er mai Marchiony sy’n cael y clod am ddyfeisio’r côn, roedd syniad  
tebyg yng Ngwyl y Byd yn St Louis yn 1904. Roedd Ernest A Hamwi,  
gwerthwr cacennau o Syria yn gwerthu zalabis (math o waffl wedi’i  
grasu) mewn stondin nesaf at werthwyr hufen iâ. Roedd yr hufen iâ  
mor boblogaidd fel nad oedd llestri glân ar ôl,  
a rholiodd Hamwi ei zalabis i ffurfio  
conau i ddal yr hufen iâ.

Mae tri math o gonau hufen iâ: y côn cacen sydd  
â gwaelod fflat, y côn waffl a’r côn siwgr.

Mae cynllunwyr conau hufen iâ yn arbrofi â  
phatrymau a nodweddion eraill ac yn paratoi  
samplau i weld pa rai fydd yn dod o’r mowld heb  
dorri na chreu mannau gwan.

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Menter ag arian 
Hufen iâ drwy’r flwyddyn

Taflen adnoddau 23: Mathau o hufen iâ

hufen ia

£1.40

£1.40

80c £1.10

32c

80c

£1.1075c80c

tri lliw bolero

cornello
siocled/mefus/mint

creme 
de CERNYW

troellwr
deuawd
hufen/siocled 

petit lait

fiesta

ˆ



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Menter ag arian 
Hufen iâ drwy’r flwyddyn

Taflen adnoddau 24: Taflen gostau
Rydych chi am sefydlu busnes gwerthu hufen iâ ac wedi penderfynu cyflogi un aelod o staff, waeth faint 
o hufen iâ y byddwch chi’n ei werthu.

Bydd dau fath o gostau gennych wrth sefydlu a rhedeg unrhyw fusnes:

• Costau sefydlu – yr arian sydd ei angen er mwyn cael pethau at ei gilydd cyn dechrau.

• Costau rhedeg – y costau fydd gennych chi unwaith bydd y busnes wedi’i sefydlu. Mae dau fath 
 o gostau rhedeg:
 - Costau sefydlog – rhaid talu’r rhain pob mis hyd yn oed os nad ydych chi’n gwneud elw.
 - Costau newidiol – cost y cynhyrchu, sy’n dibynnu ar lefel y busnes.

Dosbarthwch y cardiau costau yn dri phentwr a chyfrifwch gyfanswm arian pob pentwr:
• Costau sefydlu    •  Costau sefydlog    •  Costau newidiol

Fan  
ag arwyddion

£6,000

Cyfrifiadur ac 
argraffydd
£1,200

Ffôn a chysylltiad 
rhyngrwyd

£200

Rhentu’r rhyngrwyd 
a’r ffôn pob mis

£50

Hysbysebu pob 
blwyddyn

£840

Trydan –  
amcangyfrif blynyddol

£360

Ffi’r cyfrifydd pob 
blwyddyn

£480

Petrol i’r fan – 
amcangyfrif blynyddol

£600

Llog ar fenthyciad 
banc pob blwyddyn

£720

Cynnal a chadw’r fan – 
amcangyfrif blynyddol

£600

Cyflogau  
pob mis
£2,000

Prynu  
diffoddwyr tân

£270

Cyfarpar  
cegin

£2,000

Cynhwysion a phacio – 
amcangyfrif blynyddol 

£24,000

Yswiriant pob 
blwyddyn
£1,200

Rhentu adeiladau  
pob blwyddyn

£3,600



Adnoddau mathemateg: Fy arian i 
Menter ag arian
Hufen iâ drwy’r flwyddyn

Taflen adnoddau 25: Eich busnes hufen iâ chi
Rydych chi am sefydlu busnes hufen iâ

Gweithgaredd: Yn gyntaf, gwnewch eich conau eich hunan o wafflau crwn, radiws 10 cm. Gallwch eu 
gwneud drwy dorri ar hyd un radiws a’u plygu at ei gilydd. Eich bwriad ydy gofyn i’r cwsmeriaid rolio’u conau 
eu hunain a’u llenwi â hufen iâ am bris sefydlog.

Cwestiwn: Beth ydy’r cyfaint mwyaf a’r cyfaint lleiaf sydd gan un o’r conau hyn?

Yn ddelfrydol, rydych chi am i gyfaint y côn fod yr un fath â chyfaint sffêr o hufen iâ fyddai’n ffitio’n dwt ar 
dop y côn. Fel hyn byddai’r cwsmer yn cael yr un faint o hufen iâ wrth lenwi’r côn neu wrth gael llwyaid crwn 
ar y top.

Cwestiwn: Allwch chi gyfrifo maint y côn sy’n gwneud hyn?

Rydych chi am roi mowld i’ch cwsmeriaid cyn iddyn nhw rolio’u conau a rhaid i chi benderfynu ar ei 
ddimensiynau. Rhaid ystyried cyfaint y côn a’i olwg ac efallai y byddwch chi’n penderfynu nad ydy cael yr un 
cyfaint pob tro mor bwysig i chi.

Gweithgaredd:  Ffurfiwch nifer o gonau papur, pob un â’r un diamedr ond ag onglau gwahanol i’r sector 
(180°, 120° ac yn y blaen) ac ystyriwch pa ongl byddai eich busnes chi’n ystyried ei ddefnyddio. Bydd ffactor 
o 360° yn lleihau gwastraff. 

Cwestiwn: Pa ongl ydych chi wedi’i ddewis ar gyfer eich sector?

Cwestiwn: Cyfrifwch uchder, radiws a chyfaint eich côn.

Cwestiwn: Beth ydy radiws a chyfaint sffêr o hufen iâ fyddai’n ffitio’n union yn nhop y côn hwn?

Costau rhedeg
Cost pob waffl crwn ydy £0.60 ac mae litr o hufen iâ yn costio £1.

Cwestiwn: Beth ydy cost cynhwysion un o’ch conau chi?

Edrychwch ar y costau rhedeg ar Daflen Adnoddau 24. Peidiwch ag anghofio yr un aelod o staff yr ydych chi 
wedi’i benodi. Defnyddiwch y costau hyn i benderfynu:

Cwestiwn: Beth fydd pris un o’ch conau chi?

Cwestiwn: Pa elw canrannol fydd hyn yn ei roi i chi?

Cwestiwn: Faint o gonau fydd yn rhaid i chi eu gwerthu pob  
blwyddyn er mwyn gallu talu’r holl gostau rhedeg?

Y camau nesaf
Mae eich busnes wedi llwyddo cymaint fel eich bod chi’n penderfynu ehangu. Rydych chi am werthu conau â thop fflat 
wedi’u rhewi mewn archfarchnadoedd. Rhaid lapio pob côn mewn papur a gosod top cardbord ar ei ben.

Cwestiwn: Lluniwch rwyd i’r lapiad, gan gynnwys y top.

Cwestiwn: Os ydy’r papur lapio yn costio £0.06 am ddalen sy’n mesur 1 m x 1.5 m, faint o gonau allwch chi 
eu lapio gan ddefnyddio ond un ddalen?

Cwestiwn: Os ydy ffurfio’r lapiad ar gyfer côn am gostio £0.015 yr un, faint fydd yn rhaid i chi’i godi am un o’r 
conau hyn os ydy’ch elw canrannol am aros yr un fath?


