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1. Mae tren yn gadael Gaerfyrddin am Abertawe am 07:35. Hyd y [2]
daith yw 1 awr a 5 munud. Faint o’r gloch mae’r tren yn cyrraedd
Abertawe?
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2. Mae tren yn gadael Caerdydd am Gaerfyrddin am 16:35. Mae’n [2]
cyrraedd Caerfyrddin am 18:50. Pa mor hir yw’r daith?
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3. Mae Tom yn cerdded 8 milltir mewn 2 awr. Beth yw ei buanedd [2]
cyfartalog mewn mya (mph)?

3. Mae Tom yn cerdded 8 milltir mewn 2 awr. Beth yw ei buanedd [2]
cyfartalog mewn mya (mph)?

4. Mae Mrs. Jones yn gyrru 120 milltir ar buanedd cyfartalog o
40mya. Faint o amser ydy e’n cymryd hi i wneud y daith?
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5. Mae Jess yn nofio 200 medr mewn 2 a hanner munud
a) Faint o eiliadau sydd mewn 2½ munud?
b) Beth yw buanedd cyfartalog Jess mewn metr yr eiliad?
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Pa mor bell yw hi o:
a) Aberdeen i
Edinburgh?
b) Carlisle i Dundee?
c) Aberdeen i
Carlisle?
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6. a) Mae rysait yn defnyddio 250g o flawd. Beth yw hon mewn
pwysau (lbs)?
b) Faint o cm sydd mewn 1 troedfedd?
c) Os yw 4 litr yn 7 peint, faint o peintiau sydd mewn 12 litr?
7. Defnyddiwch y siart milltiroedd i ddarganfod yr atebion:
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