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MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG BUR A – UG UNED 1

Sylwadau cyffredinol
Ymddengys bod safon a hyd y papur hwn yn gywir, er bod rhai myfyrwyr yn teimlo efallai ei
fod fymryn yn rhy hir. Gan fod y gwaith marcio'n cael ei wneud fesul cwestiwn, ychydig iawn
o sgriptiau cyfan a welwyd, felly mae'n anodd barnu a oedd hyn yn wir ai peidio. Gwelwyd
atebion da iawn i bob cwestiwn gyda dim ond cwestiwn 12, a chwestiwn 17, yn enwedig
rhan (c), o bosibl yn achosi problemau cyffredinol i bawb, ac eithrio'r ymgeiswyr mwyaf abl.
Dylai ymgeiswyr ddod yn gyfarwydd â'r llyfryn fformiwlâu cyn sefyll arholiadau mathemateg.
Ymddengys nad oedd rhai ymgeiswyr yn gwybod y fformiwla roedd ei hangen yng
nghwestiwn 11, er enghraifft, er y gallent fod wedi ei chanfod yn y llyfryn fformiwlâu.
Sylwadau ar gwestiynau unigol
1.

Atebwyd dwy ran y cwestiwn hwn yn dda ar y cyfan gyda rhai gwallau wrth dacluso'r
atebion terfynol yn golygu bod ymgeiswyr yn colli'r marc olaf ym mhob rhan.

2.

Atebwyd rhan (a) yn dda gan bron pob ymgeisydd. Yn rhan (b), nid oedd yr
ymgeiswyr bob tro'n esbonio'u dull yn eglur, nac ychwaith yn dweud yn eu datrysiad
pa gymhareb oedd yn cael ei hystyried. Yn aml, ymddangosai'r gymhareb 2:1 neu
1:2 heb unrhyw esboniad i gyd-fynd â hi. Yn siomedig, yn rhan (c), credai llawer o
ymgeiswyr fod y llinell yn croesi'r echelin-x pan fo x  0 yn hytrach nag y  0 .
Roedd hyn yn effeithio ar nifer y marciau oedd ar gael yn rhan (ch). Yn rhan (ch),
cafodd rhai ymgeiswyr yr ongl anghywir ar gyfer yr ongl sgwâr, gan wneud eu
datrysiad yn gwbl anghywir. Gellir osgoi'r math hwn o wall drwy luniadu diagram
eglur a dylid annog ymgeiswyr i luniadu diagram wedi'i labelu'n eglur gyda
chwestiynau ar y testun hwn.

3.

Ni chafodd mwyafrif yr ymgeiswyr drafferth â'r cwestiwn hwn er y gwelwyd
2
amrywiaeth o amnewidiadau od a diddorol ar gyfer cos  . Rhoddodd rhai ymgeiswyr
yr arwyddion yn y drefn anghywir wrth ffactorio'r cwadratig. Er hyn, rhoddwyd
marciau dilyn trwodd llawn am yr onglau dilynol.

4.

Fel y gwelwn ran amlaf gyda chwestiynau ar ddifferu ac integru sylfaenol, sgoriodd yr
ymgeiswyr farciau uchel am y cwestiwn hwn. Roedd y gwallau fel arfer yn
ymddangos wrth ymdrin â'r indecsau ffracsiynol.

5.

Roedd ymatebion y cwestiwn hwn yn siomedig gan na chymerodd yr ymgeiswyr
ddigon o ofal i gynnal yr asymptotau wrth fraslunio'r graffiau ac felly nid oedd yr
asymptotau wedi'u nodi'n eglur yn y diagram dilynol. Ymddengys nad oes gan sawl
ymgeisydd ddealltwriaeth dda o'r cysyniad o asymptot. Prin oedd yr ymgeiswyr a
lwyddodd i gael y 4 marc cyfan a oedd ar gael yn y cwestiwn hwn.
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6.

Atebwyd dwy ran y cwestiwn hwn yn gymharol dda. Yn rhan (b), roedd gan rai o'r
ymgeiswyr y terfannau anghywir er eu bod wedi cael popeth yn gywir yn rhan (a). Yn
ogystal â hyn, gwnaed llawer o wallau â'r cyfrifiad terfynol. Roedd yr ymgeiswyr a
gafodd ateb negatif yn ymddangos yn berffaith hapus â'u datrysiad.

7.

Roedd mwyafrif yr ymgeiswyr yn deall pa fath o waith trigonometrig a oedd ei angen
ond roedd safon cyflwyniad eu prawf ymhell o fod yn ddelfrydol. Lluosodd rhai
ymgeiswyr y ddwy ochr â cos  ac yna gweithio gyda dwy ochr yr hafaliad ar yr un
pryd. Roedd yr ymgeiswyr hyn yn hapus pan gyrhaeddon nhw'r pwynt ble roedd y
ddwy ochr yr un fath â'i gilydd. Roedd hyn yn golygu eu bod yn colli'r marc terfynol yn
y cwestiwn, a ddyfarnwyd dim ond os oedd safon y cyflwyniad mathemategol yn dda.

8.

Gwelwyd yr un defnydd o'r naill ddull a'r llall. Ni chafodd llawer o ymgeiswyr
anhawster â'r cwestiwn hwn.

9.

Wrth ddatrys hafaliadau trigonometrig, mae ymgeiswyr bron bob amser yn rhoi'r ongl
lem a'r ongl aflem yn eu datrysiad. Nid dyma'r achos yn y cwestiwn hwn. Roedd yr
ymgeiswyr a gafodd y ddau ateb a oedd yn angenrheidiol yn y cwestiwn yn sicr yn y
lleiafrif. Gwnaeth rhai ymgeiswyr lawer o waith ychwanegol i ganfod holl hydoedd ac
onglau'r triongl, sy'n golygu eu bod wedi gwastraffu amser arholiad.

10.

Cwestiwn a atebwyd yn dda ar y cyfan, er bod llawer o ymgeiswyr wedi cael
anhawster wrth symleiddio pwerau o √𝑏. Yn rhan (b), gwnaeth llawer o'r ymgeiswyr y
camgymeriad o dynnu'r ddwy gromfach yn hytrach na'u hadio.

11.

Roedd rhan (a) yn gwestiwn mor hawdd, ond yn anffodus nid oedd llawer o'r
ymgeiswyr yn meddwl hynny. Llwyddodd mwyafrif yr ymgeiswyr i ganfod modwlws
fector ond yna, er mawr syndod, nid oeddent yn gwybod sut i barhau. Mae'r fformiwla
sydd ei hangen ar gyfer rhan (b) ar gael yn y llyfryn fformiwlâu. Ymddengys bod
llawer o ymgeiswyr wedi anghofio hyn. Serch hynny, roedd yr ymgeiswyr a ddaeth o
hyd i'r fformiwla yn aml wedi rhoi gwerthoedd 2 a 3 yn y drefn anghywir; tra bod yr
ymgeiswyr a gychwynnodd o'r cychwyn gan ddefnyddio dulliau fectorau yn aml wedi
cael yr ateb cywir.

12.

Gwyddai llawer o ymgeiswyr fod y cwestiwn hwn yn galw am ddefnyddio gwahanolyn
hafaliad cwadratig. Er hyn, roedd gweld term a oedd yn cynnwys y term anhysbys m
wedi eu llorio ac yn aml roedd gwallau arwydd neu rannau ar goll o'u gwahanolyn.
Hefyd, roedd yr anhafaledd cwadratig dilynol wedi achosi problemau. Ychydig o
atebion cwbl gywir a welwyd.

13.

Roedd rhannau (a) a (b) y cwestiwn hwn wedi'u hateb yn dda ar y cyfan. Gwelwyd
ychydig o gamddealltwriaeth gydag ymgeiswyr yn gwneud y camgymeriad o gyfrifo

d2 y
bod
yn hafal i sero, gan honni bod y pwynt dan sylw yn bwynt ffurfdro. Gwelwyd
dx 2
llawer o ddatganiadau od ac anghywir yn rhan (c).
14.

Atebwyd rhan (a) yn gymharol dda. Er hyn, yn rhan (b), credai llawer o ymgeiswyr fod
dangos bod datganiad B yn wir ar gyfer pâr penodol o werthoedd ar gyfer c a d yn
brawf digonol bod datganiad B yn wir ar gyfer holl werthoedd c a d.

15.

Llwyddodd mwyafrif yr ymgeiswyr i ddefnyddio'r gwerthoedd a roddwyd i gael dau
hafaliad ar gyfer A a k. Serch hynny, nid oedd llawer ohonynt yn gwybod beth i'w
0
wneud â'r pâr dilynol o hafaliadau ac nid oedd llawer ohonynt yn gwybod bod e  1 .

WJEC CBAC Cyf.

2

16.

Yn gyffredinol, llwyddodd yr ymgeiswyr a wyddai sut i ddefnyddio'r ffwythiant
graddiant i ennill marciau llawn gan fod y cyfrifiadau dilynol yn syml. Ar y cyfan, roedd
yr ymgeiswyr a ddefnyddiodd y dull gwahanolyn yn llwyddiannus, ond gwnaeth llawer
ohonynt gamgymeriadau â'r gwahanolyn, yn enwedig gyda'r arwyddion yn y term
cyson.

17.

Hwn oedd y cwestiwn anoddaf ar y papur i'r ymgeiswyr. Efallai mai oherwydd mai
hwn oedd y cwestiwn olaf ond un ar bapur hir a'r ymgeiswyr yn brin o amser. Ni
welwyd llawer o atebion cywir i'r holl rannau. Yn rhan (b), ceisiodd ymgeiswyr
wrthdroi heb rannu â 2 yn gyntaf. Yn rhan (c), nid oedd ymgeiswyr yn gallu
x
x
ysgrifennu 4  10  2 fel y 2  10 y ; cafodd llawer o ymgeiswyr fynegiad llinol
anghywir yn y a oedd yn golygu nad oedd modd iddynt ennill y 4 marc olaf.

18.

Atebwyd rhan (a) yn dda gan ymgeiswyr drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau. Yn
rhan (b), cafodd ymgeiswyr rai problemau os nad oeddent wedi sylweddoli mai BC
yw diamedr y cylch. Dyma gwestiwn arall ble byddai diagram wedi'i luniadu'n ofalus
gyda phwyntiau wedi'u labelu'n eglur wedi helpu ymgeiswyr i gael yr ateb cywir ac
osgoi camgymeriadau.
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MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG GYMHWYSOL A – UG UNED 2 ADRAN A
Sylwadau Cyffredinol
Roedd y fanyleb newydd yn cynnig amrediad cyrhaeddiad eang drwy'r papur cyfan. Gwnaed
rhai cyfrifiadau'n dda ar y cyfan, er enghraifft y cyfrifiadau ar gyfer allanolion a defnyddio
hafaliad y llinell atchwel. Roedd sawl ymgeisydd yn amlwg allan o'u dyfnder ar y lefel hon,
gyda'r cynnydd heriol o TGAU i UG yn mynd gam yn rhy bell. Ni chafwyd atebion da i'r
cwestiynau a oedd yn gofyn am ddehongliad neu fewnwelediad.
Sylwadau ar gwestiynau unigol
1.

Roedd y cwestiwn hwn yn nodi'n eglur bod angen i'r ymgeiswyr ddangos y cyfrifiad
angenrheidiol. Er gwaethaf hyn, ni wnaeth llawer o ymgeiswyr ddangos eu gwaith
cyfrifo ac felly ni chawsant farciau o gwbl.

2.

Yn rhan (a), ni roddodd llawer o ymgeiswyr eu hateb mewn cyd-destun. O'r rhai
hynny a wnaeth ateb mewn cyd-destun, nid oedd rhai'n deall nad oedd M  D yn
cyfeirio at nifer y myfyrwyr a oedd yn astudio mathemateg a dim drama, nac ychwaith
at y tebygolrwydd o astudio mathemateg a dim drama.
Yn rhan (b), un gwall cyffredin oedd anwybyddu'r 4 myfyriwr a oedd yn astudio
mathemateg a drama, ac felly'n arwain at ateb o

25
.
40

Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau i fynd i'r afael â rhan (c). Yr ymgeiswyr mwyaf
llwyddiannus oedd y rhai a osododd eu datrysiad mewn ffordd debyg i gwestiynau o'r
math hwn mewn hen bapurau ystadegaeth.
3.

Ni chafwyd atebion da iawn i'r cwestiwn hwn ar y cyfan. Nid oedd llawer o ymgeiswyr
yn gallu dehongli'r sefyllfa fel un a oedd yn cael ei modelu gan ddosraniad Poisson,
gyda mwyafrif y rhai a allai, yn defnyddio Po(0.25). Gallai hyd yn oed llai o'r
ymgeiswyr ddefnyddio eu hateb i ran (a) gyda dosraniad binomaidd i ateb rhan (b).

4.

Y cwestiwn hwn a atebwyd waethaf ar y papur o bell ffordd. Llwyddodd bron pob
ymgeisydd i lunio'r rhagdybiaethau cywir, ond ychydig iawn ohonynt a oedd yn deall
cysyniad ystadegyn prawf.
Atebwyd rhan (b) yn gymharol dda. Gwelwyd y gwallau mwyaf cyffredin wrth ganfod
P( X  4 ) a P( X  5 ) ac wrth ffurfio rhanbarth critigol yn seiliedig ar y
tebygolrwyddau hyn. Ni roddwyd unrhyw farciau am hyn.
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Gwelwyd cyfran siomedig o ymgeiswyr yn methu â rhoi'r ateb i ran (c) mewn cyddestun. Yn rhan (ch), ni wnaeth mwyafrif yr ymgeiswyr ddefnyddio eu hateb i ran (b),
sef y dull mwyaf amlwg i'w ddefnyddio. Dylai athrawon a myfyrwyr nodi nad yw
“derbyn H0” yn gasgliad rhesymol i'w wneud, ar ôl cynnal prawf rhagdybiaeth. Y
derminoleg gywir fyddai “peidio â gwrthod H0”. Wrth gyfeirio at y casgliad y
daethpwyd iddo, nid oedd y dystiolaeth yn awgrymu mai 0.2 oedd y gyfran – roedd
yn awgrymu nad oedd digon o dystiolaeth i ddweud bod Edward wedi gwella.
5.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ateb yn gymharol dda, a'r gwall mwyaf cyffredin oedd
hepgor y geiriau "ar gyfartaledd" wrth ddisgrifio'r graddiant yn rhan (b)(i). Roedd
mwyafrif yr ymgeiswyr yn sylweddoli nad oedd dibynadwyedd y brasamcan a
gyfrifwyd yn (b)(ii) yn uchel iawn. Credai rhai ei fod yn ddibynadwy gan fod y
berthynas linol yn un gref.

6.

Llwyddodd mwyafrif helaeth yr ymgeiswyr i wneud y cyfrifiadau er mwyn pennu
lleoliad cymharol yr allanolion, ond dim ond nifer bychan iawn o ymgeiswyr a
gyfeiriodd at yr ateb "mae 40 yn allanolyn, ond efallai bod mwy ohonynt". Roedd nifer
hyd yn oed yn llai o ymgeiswyr yn gallu nodi'n gywir beth fyddai'n digwydd i'r canolrif
pe bai'r allanolyn yn cael ei dynnu allan.
Dangosai rhan (ch) mai ychydig iawn o ymgeiswyr a oedd wedi datblygu eu sgiliau
dadansoddol ers TGAU, gyda nifer fawr o ymgeiswyr yn datgan ffeithiau syml fel
"Mae'r amrediad yn fwy i Dafydd", neu "Mae canolrif Basel yn uwch". Ni roddwyd
unrhyw farciau am hyn.
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MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG GYMHWYSOL A – UG UNED 2 ADRAN B

Sylwadau Cyffredinol
Roedd pob cwestiwn yn ymddangos yn hygyrch i fwyafrif yr ymgeiswyr ac roedd yn amlwg
eu bod wedi gallu gorffen adran B y papur.
Y cwestiynau mwyaf heriol oedd 8(b) ac 11(c).
Sylwadau ar gwestiynau unigol
7.

Roedd y cwestiwn hwn yn cynnig dechrau hamddenol i adran B y papur.
Sylweddolodd bron pob ymgeisydd fod angen integru er mwyn cael mynegiad ar
gyfer y dadleoliad. Yn rhyfeddol, ni aeth llawer o ymgeiswyr y tu hwnt i
x  2t 3  4t 2  5t  C ac felly ni chawsant y marc A1 terfynol. O'r ymgeiswyr hynny a
geisiodd ddarganfod y cysonyn C, roedd llawer ohonynt yn aflwyddiannus gan eu
bod yn cael trafferth wrth geisio ymdrin â'r amodau cychwynnol.

8.

Cafwyd atebion da i'r cwestiwn 'pwli safonol' hwn ar y cyfan. Er hyn, o bosibl
oherwydd ei symlrwydd, gwnaeth llawer o ymgeiswyr y camgymeriad o ddefnyddio
N2L gyda gronyn A gan nad oedd grym yn gwrthwynebu T. Yn benodol, roedd
pwysau'r gronyn (3g ) ar yr arwyneb llorweddol, sy'n gweithredu i gyfeiriad
perpendicwlar i gyfeiriad y mudiant, yn aml yn cael ei gynnwys yn anghywir yn
hafaliad y mudiant, h.y. roedd T  3g  3a yn cael ei ystyried yn hytrach na T  3a .
Yn siomedig, prin iawn oedd yr ymgeiswyr a lwyddodd i ateb rhan (b) ynghylch effaith
pwli garw. Yr ymateb anghywir mwyaf cyffredin oedd "Mae'r tyniant yn gyson drwy'r
llinyn i gyd".

9.

Atebodd yr ymgeiswyr y cwestiwn hwn yn llwyddiannus iawn. Serch hynny, ni wnaeth
llawer o'r ymgeiswyr ddigon er mwyn ennill y marc terfynol am gyfeiriad y cydeffaith.
Yn gyffredinol, roedd yr ymgeiswyr yn gyfforddus wrth ymdrin â'r drigonometreg
angenrheidiol, ond nid oeddent yn argyhoeddiadol wrth ymdrin â'r cyfeiriad.
Dyma rai ymatebion amwys cyffredin:
o
   77 o dan yr echelin
   77 o dan y llorweddol
Penderfynodd rhai ymgeiswyr gyfrifo maint a chyfeiriad y grymoedd unigol L, M a N.
o

10.

Atebwyd y cwestiwn 'lifft safonol' hwn yn dda iawn yn gyffredinol. Gan fod y lifft yn
arafu, roedd rhai ymgeiswyr yn cael trafferth â'r ffaith bod y grym net tuag i fyny yn
negatif. O ganlyniad, aeth yr ymgeiswyr hyn ymlaen i naill ai ymdrin â
836 g  T  836a neu gwnaethant benderfynu hepgor yr arwydd negatif yn yr ateb.
Gwnaeth nifer bychan o ymgeiswyr anghofio màs y person yn y lifft yn rhan (a).
Atebwyd rhan (b) yn dda, yn bennaf gan yr ymgeiswyr hynny a oedd yn gyfforddus â
rhan (a). Atebwyd rhan (c) yn gymharol dda hefyd gan fod mwyafrif yr ymgeiswyr yn
gallu arwahanu'r grymoedd a oedd yn gweithredu ar y person ac ar lawr y lifft.
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11.

Llwyddodd yr ymgeiswyr i ateb rhannau (a) a (b) yn llwyddiannus iawn. Gyda'r
braslun yn rhan (c), ychydig o ymgeiswyr a gafodd farciau llawn gan eu bod, ar y
cyfan, yn cael trafferth â chysyniad cyflymder negatif. Yn ogystal â hynny, nid oedd yr
echelinau wedi eu labelu'n ddigonol mewn llawer o achosion. Dangosir ymateb
cyffredin isod.

Yn rhan (ch), oherwydd y dryswch ynghylch cyflymder negatif, gwelwyd AC = 1890 +
144 yn aml.

WJEC CBAC Cyf.

7

MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG BUR B – U2 UNED 3

Sylwadau cyffredinol
Roedd safon y papur hwn yn briodol ac yn hygyrch i fwyafrif yr ymgeiswyr. Gwelwyd nifer o
ddatrysiadau da iawn i bob cwestiwn. Ymddengys mai cwestiwn 14(b) oedd y cwestiwn a
achosodd y mwyaf o broblemau i'r ymgeiswyr gan nad oedd llawer ohonynt wedi gweld yr
amnewidiad trigonometrig cywir, er bod mwyafrif yr ymgeiswyr wedi sylweddoli bod angen
gwneud amnewidiad trigonometrig. Roedd hyd y papur yn ymddangos yn addas. Hoffwn pe
bai ymgeiswyr yn gwella ansawdd cyflwyniad eu datrysiadau, a chredaf y byddai pob un o fy
nghyd-arholwyr yn cytuno â hynny.
Sylwadau ar gwestiynau unigol
1.

Roedd y cwestiwn hwn yn cynnig dechrau da i'r papur. Gwelwyd y ddau ddull posibl
cyn amled â'i gilydd a gwallau algebraidd a welwyd yn bennaf, o ganlyniad i ddiffyg
gofal.

2.

Dylai'r ail gwestiwn hygyrch hwn fod wedi tawelu nerfau arholiad yr ymgeiswyr yn
gyfan gwbl. Prin iawn oedd yr ymgeiswyr a gafodd y cwestiwn hwn yn anghywir.

3.

Gwnaeth mwyafrif yr ymgeiswyr ymdopi â'r cwestiwn hwn yn dda ac roedd y
pwyntiau wedi'u marcio'n eglur. Yn rhan (b), ni sylweddolodd lleiafrif yr ymgeiswyr fod
y graff nawr yn gromlin gwadratig negatif a chawsant y siâp anghywir.

4.

Mae'r ymgeiswyr wedi hen arfer datrys hafaliadau trigonometrig fel hyn ac mae'r un
penodol hwn yn enghraifft syml o'i fath. Ni chafodd llawer o ymgeiswyr drafferthion.

5.

Gan fod ffurf y ffracsiynau rhannol wedi'i rhoi yn rhan (a) y cwestiwn, roedd yr
ymgeiswyr mewn lle da i allu darganfod y cysonion angenrheidiol, naill ai drwy
amnewid gwerthoedd priodol ar gyfer x, neu drwy gymharu cyfernodau. Cafodd yr
integru hefyd ei wneud yn gymharol dda gyda nifer bychan iawn o ymgeiswyr yn
colli'r termau ln. Gwelwyd rhai gwallau, yn enwedig wrth i ymgeiswyr anghofio'r
arwydd negatif wrth integru 4  x  4  .
2

6.

Braidd yn siomedig oedd yr atebion i'r cwestiwn hwn. Nid oedd rhai ymgeiswyr yn
gallu ymdrin yn effeithlon â'r indecs ffracsiynol negatif yn yr ehangiad binomaidd.
Gwnaeth rhai ymgeiswyr amnewid x 

1
yn ochr yr hafaliad a oedd wedi'i ehangu'n
13

unig ac felly nid oeddent yn gallu darganfod y gwerth bras angenrheidiol ar gyfer
√13.
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7.

Roedd hwn yn gwestiwn a atebwyd yn dda ar y cyfan, gyda rhai ymgeiswyr yn
amnewid y mynegiad anghywir, 1 

x2
, am cos x , a oedd yn golygu, yn anffodus, eu
2

bod yn colli'r holl farciau a oedd ar gael yn y cwestiwn hwn.
8.

Roedd hwn yn gwestiwn syml iawn i lawer o ymgeiswyr. Aeth rhai ati i ateb y
cwestiwn heb ddefnyddio'r hafaliadau arferol ar gyfer dilyniant rhifyddol. Gwelwyd
cryn dipyn o ddatrysiadau lle nad oedd unrhyw waith cyfrifo o gwbl. Cafodd bron pob
ymgeisydd, ar wahân i'r rhai gwannaf, farciau llawn yn y cwestiwn hwn.

9.

Roedd y cwestiwn hwn yn eithaf heriol. Yn rhan (a), gwnaeth llawer o ymgeiswyr
ddatganiadau perffaith gywir ynghylch dargyfeiriad y gyfres pan fo r  1 , ond ni
wnaethant gofio dweud unrhyw beth am ei chydgyfeiriant. Er hyn, datganiadau am y
cydgyfeiriant a oedd yn ennill y marc. Yn rhan (b), ar y cyfan, nid oedd yr ymgeiswyr
yn gallu esbonio pam mae'r gyfres W yn un geometrig. Serch hynny, yn syml iawn,
roeddent yn tybio bod y gyfres yn un geometrig ac roeddent yn gallu ffurfio'r hafaliad
cywir o'r wybodaeth a roddwyd yn y cwestiwn a mynd ymlaen i ddarganfod gwerth r
yn gywir. Yn rhan (c), fel arfer, roedd yr ymgeiswyr a sylweddolodd fod angen y swm
i 20 term ar gyfer cyfres geometrig yn mynd ymlaen i gael yr ateb cywir. Roedd
cyfran o'r ymgeiswyr hyn allan ohoni yn ôl ffactor o (1.03).

10.

Nid oedd y cwestiwn hwn yn un hawdd i'r ymgeiswyr. Yn rhan (a), sylweddolodd
llawer o ymgeiswyr fod angen diddymu  , ond fe ddefnyddion nhw amrywiaeth o
ddulliau anaddas lle roedd  yn cael ei ddiddymu ond roedd ffwythiannau
trigonometrig yn parhau i fod yn yr hafaliad. Atebwyd rhan (b) yn gymharol dda gyda
phob un o'r dulliau'n cael eu defnyddio cymaint â'i gilydd gan yr ymgeiswyr, gan
gynnwys canfod cyfesurynnau P a Q yn gyntaf ac yna gwirio bod y pwyntiau hyn yn
gorwedd ar y llinell. Yn rhan (c), nid oedd llawer o ymgeiswyr yn gwybod sut i ymdrin
â graddiant anfeidraidd, gan dybio bod y graddiant yn 0.

11.

Llwyddodd llawer o ymgeiswyr i ennill y 3 marc cyntaf, ond nid oeddent yn gallu ennill
y marc olaf. Er bod pob un ohonynt yn gwybod bod gwrthddywediad yn bodoli, nid
oedd llawer ohonynt yn gallu dweud ym mhle roedd y gwrthddywediad.

12.

Nid oedd rhan (a) wedi'i hateb yn dda, sy'n rhoi'r argraff nad oedd gan yr ymgeiswyr
ddealltwriaeth dda o waith ar ffwythiannau'n gyffredinol. Roedd safon yr ymatebion
yn rhan (b) yn well, ar wahân i'r braslun angenrheidiol o'r graff. Roedd llawer o
frasluniau wedi'u lluniadu'n ddiofal iawn. Yn gyffredinol, nid oedd asymptotau wedi'u
lluniadu yn y braslun. Roedd angen y rhain gan nad oedd marciau'n cael eu dyfarnu
am graff heb ei asymptotau cysylltiedig.

13.

Roedd rhannau (a) a (b) y cwestiwn hwn wedi'u hateb yn dda. Yn rhan (c), gwelwyd
rhai atebion od iawn. Roedd yn ymddangos fel petai llawer o'r ymgeiswyr wedi
anghofio'r 17.

14.

Roedd rhan (a) wedi'i hateb yn dda er bod camgymeriadau diofal i'w gweld yn nifer
o'r datrysiadau. Roedd rhan (b) yn dibynnu ar yr ymgeiswyr yn gweld yr amnewidiad
cywir, naill ai 2sin  neu 2cos  . Gwelwyd rhai ymgeiswyr yn rhoi tro ar sin  neu
cos  a doedd hyn ddim yn help o gwbl. Ni ddyfarnwyd unrhyw farciau i ymgeiswyr a
gyflwynodd atebion perffaith gywir, wedi'u cael o'u cyfrifianellau yn ôl pob tebyg, heb
unrhyw waith cyfrifo i'w cefnogi.

WJEC CBAC Cyf.

9

15.

Ni lwyddodd rhai ymgeiswyr i wahanu'r newidynnau'n gywir. Roedd hwn yn
gamgymeriad costus gan eu bod wedi colli pob marc a oedd ar gael.

16.

Mae'r cwestiwn hwn yn debyg i'r rhai a ymddangosodd yn y papurau 'C' yn yr hen
gymhwyster ac felly mae llawer o ymgeiswyr yn eu hateb yn dda'n gyffredinol. Fel
arfer, gwallau algebraidd diofal a welwyd neu rai'n ymwneud â'r gwaith rhifyddol wrth
gyfrifo graddiant y tangiad.

17.

Ni chafwyd llawer o anawsterau gyda'r cwestiwn olaf hwn chwaith. Nid oedd rhai o'r
ymgeiswyr yn gallu lluniadu graff argyhoeddiadol. Fel arfer, roedd y gromlin cosin yn
gywir, ond nid oedd y pwynt croestoriad â'r llinell syth rhwng 0 a


. Roedd hyn fel
2

arfer yn golygu bod yr ymgeiswyr yn colli'r marc cyntaf yn y cwestiwn. Ymddengys
bod yr ymgeiswyr yn deall dull Newton-Raphson yn dda.
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MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG GYMHWYSOL B – U2 UNED 4 ADRAN A
Sylwadau Cyffredinol
Cafwyd atebion da i Adran A ar y cyfan. Gan mai hwn oedd yr asesiad cyntaf yn y fanyleb
newydd, roedd yr holl ymgeiswyr a safodd y papur hwn yn ymgeiswyr a oedd yn cwblhau'r
Safon Uwch llawn mewn Mathemateg o fewn blwyddyn. Roedd y garfan a safodd y papur
hwn o safon eithriadol o uchel a phrin iawn oedd yr ymgeiswyr gwan. Cwestiwn 3 oedd y
cwestiwn mwyaf heriol. Yn gyffredinol, ni chafodd y cwestiynau ar debygolrwydd amodol eu
hateb yn dda.
Sylwadau ar gwestiynau unigol
1.

Yn gyffredinol, atebwyd rhannau (a) a (b) yn dda iawn. Gwelwyd defnydd helaeth o'r
datrysiad algebraidd a'r datrysiad arall, gyda diagram Venn, a gwelwyd bod yr
ymgeiswyr a aeth ati i luniadu diagram Venn yn gyffredinol yn fwy llwyddiannus. Ni
chafodd rhan (c) ei hateb mor dda, gyda 0.3 ddim yn ymddangos yn rhan o'r
datrysiad. Rhoddwyd llawer o rifiaduron anghywir, amrywiol.

2.

Yn gyffredinol, llwyddodd yr ymgeiswyr i ffurfio a datrys yr hafaliad cwadratig yn rhan
(a) yn dda. Datrysiadau siomedig a gafwyd i ran (b) yn aml, gyda llawer o'r
ymgeiswyr ddim yn sylweddoli mai naill ai

9
12
neu
oedd y tebygolrwyddau a
22
32

oedd eu hangen er mwyn ateb y rhan hon yn llwyddiannus.
3.

Roedd mwyafrif helaeth yr ymgeiswyr yn gallu adnabod y dosraniad, y cymedr a'r
amrywiant, gyda nifer bychan o ymgeiswyr yn nodi'n anghywir mai'r dosraniad
normal neu'r dosraniad Poisson a oedd dan sylw. Roedd darganfod y

1
7
a
o'r dosraniad unffurf yn rhy heriol i fwyafrif yr ymgeiswyr. Un
4 12
1
tebygolrwydd anghywir cyffredin a welwyd oedd . Roedd llai fyth o'r ymgeiswyr yn
3
1
7
sylweddoli bod angen iddynt luosi'r tebygolrwyddau cywir
a
â 0.88 a 0.12, yn y
4 12
tebygolrwyddau

drefn honno. Roedd ymgeiswyr a ymdrechodd i ateb rhan (b)(i) ac a enillodd farciau
dull yn rhan (b)(i) yn aml yn gallu mynd ymlaen ac ateb rhan (b)(ii).
4.

Cafwyd atebion da i'r cwestiwn hwn ar y cyfan. Llwyddodd llawer o ymgeiswyr i roi
esboniadau da yn rhannau (a), (c) ac yn enwedig (ch). Yn rhan (b), dim ond y
tebygolrwyddau a gafodd eu canfod gan rai ymgeiswyr – roedd hyn yn golygu ei bod
yn amhosibl iddynt gymharu gwerthoedd disgwyliedig a gwir werthoedd yn rhan (c).
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5.

Roedd y cwestiwn hwn yn hygyrch i fwyafrif yr ymgeiswyr. Gwelwyd peth dryswch
ynghylch y prawf rhagdybiaeth dwygynffon, gyda rhai ymgeiswyr yn dod i'r casgliad
bod tystiolaeth o gydberthyniad positif. Yn yr un modd, gwelwyd rhai ymgeiswyr a
ddefnyddiodd brawf ungynffon ac na lwyddodd i ddod i'r casgliad bod y dystiolaeth yn
awgrymu cydberthyniad positif. Roedd y gwall mwyaf cyffredin i'w weld yn rhan (a),
sef cymharu'r gwerth-p â'r cyfernod cydberthyniad moment lluoswm er mwyn dod i'r
casgliad nad oedd cydberthyniad yn bodoli. Dylent, wrth gwrs, fod wedi cymharu'r
gwerth-p â 0.05 fel y lefel arwyddocâd 5% safonol.
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MATHEMATEG
Tystysgrif Addysg Gyffredinol (Newydd)
Haf 2018
Uwch Gyfrannol/Uwch
MATHEMATEG GYMHWYSOL B – U2 UNED 4 ADRAN B
Sylwadau Cyffredinol
Roedd pob cwestiwn yn ymddangos yn hygyrch i fwyafrif yr ymgeiswyr ac roedd yn amlwg
eu bod wedi gallu gorffen adran B y papur.
Y cwestiynau mwyaf heriol oedd 7(b), 8(b) a 9(b).
Sylwadau ar gwestiynau unigol
6.

Dyma'r cwestiwn mwyaf llwyddiannus ar y papur. Cymerodd mwyafrif yr ymgeiswyr
fomentau o amgylch y colyn, sy'n golygu nad oedd angen datrys yn fertigol. Roedd
yn galonogol i weld ymgeiswyr yn rhoi datrysiadau algebraidd yn nhermau g ac yn
dangos bod y canlyniad terfynol yn annibynnol o g. Llwyddodd llawer o ymgeiswyr i
ganfod y pellter rhwng D a'r colyn canolog. Yn anffodus, ni wnaeth cyfran fechan o'r
ymgeiswyr hyn berfformio'r cyfrifiad terfynol i ganfod AD, y pellter angenrheidiol, sy'n
golygu eu bod wedi colli'r marc A1 terfynol.

7.

Hwn oedd y cwestiwn mwyaf heriol ar y papur. Rhan (a) a achosodd y nifer lleiaf o
broblemau, gyda llawer o ymgeiswyr yn sefydlu'n gywir mai 0.4v yw'r grym gwrtheddol.
Yn rhan (b), cafodd llawer o'r ymgeiswyr anhawster wrth geisio gwahanu'r newidynnau'n
gywir, sy'n golygu nad oeddent yn gallu ennill mwy o farciau. I'r rhai hynny a lwyddodd i
wahanu'r newidynnau, sylweddolodd bron pob un ohonynt fod yr integryn dilynol yn
logarithm. Ni lwyddodd nifer bychan o ymgeiswyr i weld pwysigrwydd y modwlws, ac
felly aethant ati i ysgrifennu mynegiadau anghywir megis

ln(9.8  0.8v)  0.8t  C .
I'r ymgeiswyr hynny a ymdrechodd i ateb rhan (c), sylweddolodd bron pob un
ohonynt fod v  0 ar bwynt uchaf y mudiant.
8.

Ar y cyfan, ymdrechion siomedig a welwyd yn y cwestiwn hwn. Cafodd rhan (a) ei
hateb yn dda. Yn ôl y disgwyl, llwyddodd bron pob ymgeisydd i ddatrys yn gywir
bwysau'r gwrthrych yn baralel ac yn berpendicwlar i'r plân wedi'i oleddu. O ganlyniad,
enillodd bron pob ymgeisydd y ddau farc cyntaf am ysgrifennu'r adwaith normal a'r
ffrithiant mwyaf posibl.
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Yn gyffredinol, defnyddiwyd N2L gyda'r nifer cywir o rymoedd, er bod gwallau
arwyddion rheolaidd yn golygu bod yr ymgeiswyr yn aml yn aberthu'r ddau farc A1
terfynol. Roedd yr ymdrechion yn rhan (b) yn gymharol siomedig gyda llawer o
ymgeiswyr ddim yn llwyddo i gynnig dadl argyhoeddiadol. Roedd yn amlwg nad oedd
llawer o ymgeiswyr yn gwerthfawrogi'n llawn y syniad o ffrithiant terfannol. Roedd
llawer yn ystyried Fmax fel grym cyson yn gweithredu i lawr y plân, gan felly roi grym
net negatif. Credai rhai fod hyn yn ddigon er mwyn cyfiawnhau nad yw'r gwrthrych yn
symud i fyny'r plân, gyda nifer bychan yn defnyddio'r ffaith hon i ddiddwytho
symudiad i lawr y plân.
9.

Cafodd llawer o ymgeiswyr farciau llawn yn rhan (a) y cwestiwn hwn ar daflegrau.
Dim ond nodi'r fformiwlâu ar gyfer cyrhaeddiad taflegryn, sef R 

V2
sin 2 , wnaeth
g

nifer bychan o ymgeiswyr. Er hyn, fel y nodir yn 2.4.8 y fanyleb, nid yw ymatebion fel
hyn yn ennill marciau. Yn rhan (b), roedd llawer o ymgeiswyr yn ymwybodol o'r
dulliau angenrheidiol, gyda rhai'n gwneud uchderau'n hafal ac eraill yn gwneud y
pellteroedd llorweddol priodol yn hafal. Serch hynny, collwyd marciau'n aml
oherwydd sgiliau algebraidd gwael.
10.

Ar y cyfan, roedd y cwestiwn hwn yn gymharol lwyddiannus. Yn rhan (a), dim ond
canfod y fector cyflymiad wnaeth nifer bychan o ymgeiswyr ac felly ni chawsant y
marc A1 terfynol. Yn rhan (b), ni fanteisiodd llawer o ymgeiswyr ar y ffaith bod y
fector cyflymiad yn gyson. Felly, defnyddiodd llawer ohonynt integru wedi'i ailadrodd
ac arweiniodd hyn at ddatrysiadau lletchwith. Serch hynny, llwyddodd llawer o
ymgeiswyr i ennill o leiaf 2 o'r 3 marc a oedd ar gael – hepgor r0 , fector safle'r
gronyn yn t  0 , oedd y prif reswm dros golli'r A1 terfynol.
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