Defnyddio sgiliau rhif

Gwers

1a

1.

Mae’r siop recordiau yn cynnal sêl. Maen nhw’n cynnig 2 CD am £5, 6 tâp am
£6.48 a 10 poster am £8.50. Faint mae un o bob un o’r eitemau yma yn gostio?

2.

Dyma’r cynhwysion sydd eu hangen i wneud pwdin siocled i 4 person:
120g bisgedi siocled
400ml o hufen
4 sgwp o hufen iâ
Pa gynhwysion fyddech chi eu hangen i wneud digon i 6 person?

3.

Mae mam Rhydian yn teithio 18 milltir yr wythnos yn ei char ac mae ei char yn
defnyddio 0.2 litr o betrol i’r filltir. Mae petrol yn costio 63.4 ceiniog y litr. Faint mae
hi’n wario ar betrol mewn wythnos?

4.

Mae Dosbarth 4 yn cynnal arolwg traffig. Maen nhw’n cyfrif sawl cerbyd sy’n mynd
heibio bob awr. Maen nhw’n gweld 8 car, 3 sgwter, 2 dractor a 3 beic. Sawl olwyn
sydd wedi teithio ar hyd y ffordd yn yr awr?

5.

Mae tad Seb wedi adeiladu tŷ coeden iddo. Mae’r tŷ 3.0 metr uwch y ddaear. Ar yr
ysgol sy’n arwain i fyny ato mae’r ffyn (rungs) 15cm ar wahân. Sawl ffon mae rhaid i
Seb eu dringo i gyrraedd y tŷ coeden?

6.

Mae 58 plentyn yn gallu teithio ar fws yr ysgol. Pan adewodd y bws yr ysgol roedd
e’n llawn ond pan gyrhaeddodd yr ail arosfan dim ond 17 oedd arno. Sawl plentyn
adewodd y bws yn yr arosfan gyntaf?

7.

Mae gan Mrs Mali 3 stamp gwerth 21 ceiniog, 3 stamp gwerth 28 ceiniog a 3 stamp
gwerth 12 ceiniog yr un. Meddyliwch am dri gwerth gwahanol y gallai hi wneud gyda
phedwar stamp. Beth ydy’r gwerth uchaf a’r gwerth isaf y gallai hi wneud?

8.

Dechreuodd gala nofio’r ysgol am 09.30 a gorffennodd am 13.00. Am sawl awr
logodd yr ysgol y pwll?
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1b

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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60

Mae’r siop recordiau yn cynnal sêl. Maen nhw’n cynnig 4 CD am £5, 6 tâp
am £12.48 a 10 poster am £17.50. Faint mae un o bob un o’r eitemau yma yn
gostio?

Dyma’r cynhwysion sydd eu hangen i wneud pwdin siocled i 4 person:
150g bisgedi siocled
500ml o hufen
6 sgwp o hufen iâ
Pa gynhwysion fyddech chi eu hangen i wneud digon i 6 person?
Mae mam Rhydian yn teithio 32 milltir yr wythnos yn ei char ac mae ei char yn
defnyddio 0.2 litr o betrol i’r filltir. Mae petrol yn costio 63.4 ceiniog y litr. Faint mae
hi’n wario ar betrol mewn wythnos?

Mae Dosbarth 4 yn cynnal arolwg traffig. Maen nhw’n cyfrif sawl cerbyd sy’n mynd
heibio bob awr. Maen nhw’n gweld 14 car, 7 sgwter, 2 dractor a 6 beic. Sawl olwyn
sydd wedi teithio ar hyd y ffordd yn yr awr?

Mae tad Seb wedi adeiladu tŷ coeden iddo. Mae’r tŷ 4.35 metr uwch y ddaear. Ar y
ysgol sy’n arwain i fyny ato mae’r ffyn (rungs) 15cm ar wahân. Sawl ffon mae rhaid
i Seb eu dringo i gyrraedd y tŷ coeden?

Mae 62 plentyn yn gallu teithio ar fws yr ysgol. Pan adewodd y bws yr ysgol roedd
e’n llawn ond pan gyrhaeddodd yr ail arosfan dim ond 17 oedd arno. Sawl plentyn
adewodd y bws yn yr arosfan gyntaf?

Mae gan Mrs Mali 3 stamp gwerth 27 ceiniog, 3 stamp gwerth 31 ceiniog a 3 stamp
gwerth 16 ceiniog yr un. Meddyliwch am dri gwerth gwahanol y gallai hi wneud
gyda phedwar stamp. Beth ydy’r gwerth uchaf a’r gwerth isaf y gallai hi wneud?

Dechreuodd gala nofio’r ysgol am 09.30 a gorffennodd am 15.45. Am sawl awr
logodd yr ysgol y pwll?
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1.

Mae’r siop recordiau yn cynnal sêl. Maen nhw’n cynnig 2 CD am £15, 6 tâp am
£26.46 a 10 poster am £18.50. Faint mae un o bob un o’r eitemau yma yn gostio?

2.

Gwers

1c

Dyma’r cynhwysion sydd eu hangen i wneud pwdin siocled i 4 person:
280g bisgedi siocled
700ml o hufen
8 sgwp o hufen iâ
Pa gynhwysion fyddech chi eu hangen i wneud digon i 6 person?

3.

Mae mam Rhydian yn teithio 62 milltir yr wythnos yn ei char ac mae ei char yn
defnyddio 0.2 litr o betrol i’r filltir. Mae petrol yn costio 63.4 ceiniog y litr. Faint mae
hi’n wario ar betrol mewn wythnos?

4.

Mae Dosbarth 4 yn cynnal arolwg traffig. Maen nhw’n cyfrif sawl cerbyd sy’n mynd
heibio bob awr. Maen nhw’n gweld 24 car, 17 sgwter, 2 dractor ac 16 beic. Sawl
olwyn sydd wedi teithio ar hyd y ffordd yn yr awr?

5.

Mae tad Seb wedi adeiladu tŷ coeden iddo. Mae’r tŷ 6.35 metr uwch y ddaear. Ar yr
ysgol sy’n arwain i fyny ato mae’r ffyn (rungs) 15cm ar wahân. Sawl ffon mae rhaid i
Seb eu dringo i gyrraedd y tŷ coeden?

6.

Mae 81 plentyn yn gallu teithio ar fws yr ysgol. Pan adewodd y bws yr ysgol roedd
e’n llawn ond pan gyrhaeddodd yr ail arosfan dim ond 24 oedd arno. Sawl plentyn
adewodd y bws yn yr arosfan gyntaf?

7.

Mae gan Mrs Mali 3 stamp gwerth 47 ceiniog, 3 stamp gwerth 38 ceiniog a 3 stamp
gwerth 26 ceiniog yr un. Meddyliwch am dri gwerth gwahanol y gallai hi wneud
gyda phedwar stamp. Beth ydy’r gwerth uchaf a’r gwerth isaf y gallai hi wneud?

8.

Dechreuodd gala nofio’r ysgol am 09.30 a gorffennodd am 17.25. Am sawl awr
logodd yr ysgol y pwll?
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