
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Astudiaeth 
Achos 
 
 

Ysgol Gowerton 
 

 

Cyfeiriad 
 
 

Cecil Road, 
Gowerton, 
Swansea,  
SA4 3DL 
 

Nifer myfyrwyr 
16 – 18 oed 
2013/14 

 

 
Astudiaeth Achos: 
 

Myfyriwr – Rebecca Thomas 

 

Cyflwyno Mathemateg Pellach: 
 
Wrth ddewis fy mhynciau Safon Uwch, nid oedd Mathemateg Bellach ar gael yn yr ysgol, 
fodd bynnag, cynigiodd fy athro’r syniad o astudio Mathemateg Bellach UG dros ddwy 
flynedd, drwy FMSP Cymru. 

 

Manteision astudio Mathemateg Bellach? 
 
Wrth ddewis fy mhynciau Safon Uwch, nid oedd Mathemateg Bellach ar gael yn yr ysgol, 
fodd bynnag, cynigiodd fy athro’r syniad o astudio Mathemateg Bellach UG dros ddwy 
flynedd, drwy FMSP Cymru. 
 
Mwynheais gynllun y gwersi yn fawr gan ei fod ar sail 1-1 a oedd yn newid mawr i fy ngwersi 
arferol. Rhoddodd hyder i mi ofyn mwy o gwestiynau ac roedd hyd y gwersi yn seiliedig yn 
gyfan gwbl ar ba mor gyflym neu araf gallwn ddeall pob pwnc; ar gyfer y rhai na allwn ddeall 
yn llwyr, byddwn yn treulio mwy o amser ac yn gweithio trwy fwy o enghreifftiau. 
Er ei fod yn llawer o waith astudio pwnc ychwanegol ac ar gyfer y rhan fwyaf o'r ddwy 
flynedd roeddwn gorfod dysgu pynciau Safon Uwch Mathemateg cyn cael eu dysgu yn y 
gwersi ysgol, rwyf o’r gred bod y cymhwyster wedi fod yn ased mawr i mi. 
 
Pan oedd prifysgolion yn ystyried fy nghais, roedd Mathemateg Bellach yn ffactor sylweddol 
yn y penderfyniad a nawr fy mod yn astudio Mathemateg yn y brifysgol, rwy’n ddiolchgar 
iawn fy mod wedi cymryd y modiwlau ychwanegol gan fod y rhan fwyaf o'r modiwlau rwy'n 
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astudio ar hyn o bryd yn cynnwys llawer o bynciau yr wyf wedi dysgu o'r blaen ac mae eraill 
sydd dim ond â Mathemateg Safon Uwch yn eu cael yn anodd i'w deall. 
Byddwn yn bendant yn argymell cymryd y pwnc, yn enwedig i'r rhai sy'n meddwl am radd yn 
seiliedig ar Fathemateg a hyd yn oed i'r rhai sydd ond yn mwynhau Mathemateg ond a 
fyddai'n hoffi gweithio drwy destunau ychydig yn fwy anodd a gwthio eu gallu ymhellach. 
 


