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Beth ddigwyddodd ar ôl i chi basio'ch arholiad Mathemateg Pellach? 
Derbyniais lawer o ganmoliaeth gan fy ysgol ac athro cwrs, roeddent yn gwerthfawrogi'r ffaith fy 
mod wedi pasio gan eu bod yn gwybod nad yw'r cwrs yn hawdd ac yn heriol. Roeddwn hefyd yn 
hapus iawn pan oeddwn wedi pasio gan fy mod yn gwybod fy mod yn mynd i astudio mathemateg 
yn y brifysgol. 
 

Ydych chi'n meddwl bod astudio Mathemateg Bellach trwy RHGMB Cymru wedi helpu'ch 
trosglwyddiad i'r brifysgol? 
Rwy’n cytuno’n bendant bod Mathemateg Bellach wedi lleddfu fy mhontio i’r brifysgol, fodd 
bynnag mae yna lawer o bethau nawr na welais i erioed o’r blaen, yr hoffwn i hyd yn oed gael eu 
dangos i mi yn fyr yn y RHGMB. Fodd bynnag, ar y cyfan mae yna lawer o bethau tebyg o ran 
gorgyffwrdd mewn cynnwys a sawl peth newydd, ond rydw i'n credu ei fod wedi helpu. 
 

A oes unrhyw ffyrdd rydych chi'n teimlo bod Mathemateg Bellach wedi cael cymorth penodol? 
Cefais gyfle i ryngweithio â phobl sydd â nodau tebyg a chariad at fathemateg. Mae cynnwys y 
cwrs hefyd yn arwain yn braf at gynnwys dechrau'r brifysgol, a wnaeth addasu i lwyth gwaith 
prifysgol ychydig yn haws. 
 

A fyddech chi'n argymell astudio Mathemateg Bellach a pham? 
Byddwn yn argymell astudio mathemateg bellach i unrhyw un sy'n teimlo'n hyderus gyda'r 
fathemateg Safon Uwch arferol y maen nhw'n ei gwneud yn yr ysgol. Ar ôl sylwi bod mathemateg 
Safon Uwch yn cynnwys yr un faint o gynnwys â mathemateg arferol ac yn gyflymach, gwn y gall 
fod nad oes gan bawb ddiddordeb. Fodd bynnag, os yw person yn gymwys ac â diddordeb yna 
byddwn yn ei argymell. 
 

 


