Defnyddio sgiliau rhif

Gwers

1a

1.

Os oes 1.49 ewro i £1, faint fydd hi’n costio mewn £oedd i fynd ar daith
bysgota o amgylch Sbaen os ydy’r daith yn costio 198 ewro?

2.

Mae potyn bach o lud yn dal 400ml o lud. Os ydy potyn mawr yn dal 8.4 litr, sawl
potyn bach fydd potyn mawr o lud yn ei lenwi?

3.

Gofynwyd i Jade a Seren rannu 360 creon a’u rhoi mewn 18 bag. Sawl creon fydd
ym mhob bag? Mae Ellie yn codi 8 bag. Sawl creon sydd ganddi?

Mae gan Mr Gruffydd beiriant gwneud bara sydd yn coginio pwysau gwahanol o
fara am amseroedd gwahanol. Os ydy e’n coginio’r bara am 20 munud i bob 100g
o flawd, am faint o amser bydd torth o fara wedi ei gwneud â ½ kg o flawd yn
coginio?

4.

5.

Mae yna 145 o lyfrau yn y llyfrgell. Mae dwy ran o bump ohonyn nhw allan ar
fenthyg. Faint o lyfrau sydd yn dal yn y llyfrgell?

6.

Beth ydy arwynebedd llawr cegin yr ysgol os ydy e’n 20 teilsen o led a 30 teilsen o
hyd ac mae pob teilsen yn mesur 10cm x 10cm?

7.

Cost beic newydd cyn TAW ydy £35.50. Beth fydd cyfanswm pris y beic wedi i TAW
o 20.0% gael ei ychwanegu ato?

8.

Mae’r ysgol leol yn cynnal sioe ffasiwn i godi arian at elusen. Mae 673 tocyn wedi
eu gwerthu am £4.25 yr un. Faint o arian sydd wedi cael ei godi ar gyfer yr elusen?

9.

Mae gan iard chwarae yr ysgol arwynebedd o 80m2. Dydy’r iard ddim yn siâp
petryal na sgwâr. Pa siâp allai hi fod? Beth allai ei pherimedr fod?

10.

Prynodd Mr Davies 42.3kg o bridd i roi yn ei ardd. Mae ganddo 1460g o bridd dros
ben. Faint o bridd mae e wedi ei roi ar ei ardd?
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1b

1.
2.

Mae potyn bach o lud yn dal 400ml o lud. Os ydy potyn mawr yn dal 16.4 litr, sawl
potyn bach fydd potyn mawr o lud yn ei lenwi?

3.

Gofynwyd i Jade a Seren rannu 1080 creon a’u rhoi mewn 18 bag. Sawl creon fydd
ym mhob bag? Mae Ellie yn codi 8 bag. Sawl creon sydd ganddi?

4.

Mae gan Mr Gruffydd beiriant gwneud bara sydd yn coginio pwysau gwahanol o
fara am amseroedd gwahanol. Os ydy e’n coginio’r bara am 20 munud i bob 100g
o flawd, am faint o amser bydd torth o fara wedi ei gwneud â ¼ kg o flawd yn
coginio?

5.

Mae yna 345 o lyfrau yn y llyfrgell. Mae dwy ran o bump ohonyn nhw allan ar
fenthyg. Faint o lyfrau sydd yn dal yn y llyfrgell?

6.

Beth ydy arwynebedd llawr cegin yr ysgol os ydy e’n 30 teilsen o led a 40 teilsen o
hyd ac mae pob teilsen yn mesur 10cm x 10cm?

7.

8.

9.

10.
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Os oes 1.49 ewro i £1, faint fydd hi’n costio mewn £oedd i fynd ar daith
bysgota o amgylch Sbaen os ydy’r daith yn costio 398 ewro?

Cost beic newydd cyn TAW ydy £75.95. Beth fydd cyfanswm pris y beic wedi i TAW
o 20.0% gael ei ychwanegu ato?

Mae’r ysgol leol yn cynnal sioe ffasiwn i godi arian at elusen. Mae 1673 tocyn wedi
eu gwerth am £4.25 yr un. Faint o arian sydd wedi cael ei godi ar gyfer yr elusen?

Mae gan iard chwarae yr ysgol arwynebedd o 120m2. Dydy’r iard ddim yn siâp
petryal na sgwâr. Pa siâp allai hi fod? Beth allai ei pherimedr fod?

Prynodd Mr Davies 42.3kg o bridd i roi yn ei ardd. Mae ganddo 8460g o bridd dros
ben. Faint o bridd mae e wedi ei roi ar ei ardd?
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1c

1.

Os oes 1.49 ewro i £1, faint fydd hi’n costio mewn £oedd i fynd ar daith
bysgota o amgylch Sbaen os ydy’r daith yn costio 498 ewro?

2.

Mae potyn bach o lud yn dal 400ml o lud. Os ydy potyn mawr yn dal 32.4 litr, sawl
potyn bach fydd potyn mawr o lud yn ei lenwi?

3.

Gofynwyd i Jade a Seren rannu 2214 creon a’u rhoi mewn 18 bag. Sawl creon fydd
ym mhob bag? Mae Ellie yn codi 8 bag. Sawl creon sydd ganddi?

4.

Mae gan Mr Gruffydd peiriant gwneud bara sydd yn coginio pwysau gwahanol o
fara am amseroedd gwahanol. Os ydy e’n coginio’r bara am 20 munud i bob 100g
o flawd, am faint o amser bydd torth o fara wedi ei gwneud â ²/ 5 kg o flawd yn
coginio?

5.

Mae yna 545 o lyfrau yn y llyfrgell. Mae dwy ran o bump ohonyn nhw allan ar
fenthyg. Faint o lyfrau sydd yn dal yn y llyfrgell?

6.

Beth ydy arwynebedd llawr cegin yr ysgol os ydy e’n 40 teilsen o led a 50 teilsen o
hyd ac mae pob teilsen yn mesur 10cm x 10cm?

7.

Cost beic newydd cyn TAW ydy £175.95. Beth fydd cyfanswm pris y beic wedi i
TAW o 20.0% gael ei ychwanegu ato?

8.

Mae’r ysgol leol yn cynnal sioe ffasiwn i godi arian at elusen. Mae 2673 tocyn wedi
eu gwerth am £4.25 yr un. Faint o arian sydd wedi cael ei godi ar gyfer yr elusen?

9.

Mae gan iard chwarae yr ysgol arwynebedd o 220m2. Dydy’r iard ddim yn siâp
petryal na sgwâr. Pa siâp allai hi fod? Beth allai ei pherimedr fod?

10.

Prynodd Mr Davies 62.3kg o bridd i roi yn ei ardd. Mae ganddo 2460g o bridd dros
ben. Faint o bridd mae e wedi ei roi ar ei ardd?
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