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Cefndir – rhowch ychydig o gefndir ynglŷn â’r myfyriwr:  
Rwyf ym mlwyddyn 13 ac yn astudio'r cwrs Mathemateg Pellach llawn mewn blwyddyn ochr yn 
ochr â Ffiseg A2. Llynedd, cwblheais y cwrs mathemateg cyfan mewn blwyddyn gan gyflawni A* a 
gwnes hefyd Ffiseg UG a Chemeg, gan gyflawni A yn y ddau. 

 
Sut wnaethoch chi diweddu lan yn wneud Mathemateg Bellach trwy RHGMB Cymru? 
Fe wnes i orffen gwneud Mathemateg Bellach oherwydd nad oedd yr ysgol yn gallu darparu athro 
i gyflwyno'r cwrs i ni (gan fod cyn lleied ohonom). Gan weld bod rhywun eisoes yn y flwyddyn 
uchod yn astudio Mathemateg Bellach gyda RHGMB, fe wnaethant benderfynu mai hwn oedd yr 
opsiwn gorau. Roedd rhaid i mi astudio Mathemateg Bellach hefyd er mwyn gallu ymgeisio i'r 
prifysgolion yr oeddwn am fynd iddynt gan fod gan y mwyafrif ohonynt hwn fel gofyniad. 
 
Sut y cyflwyniwyd y hyfforddiant? 
Cyflwynir yr hyfforddiant i gyd ar-lein trwy wersi byw gan y tiwtoriaid. Mae'r gwersi hyn yn fwy 
arddull darlithoedd yn yr ysgol ond mae'r athrawon yn gofyn ichi wneud rhai cwestiynau ar eich 
pen eich hun yn y wers ac yna dweud wrthynt yr ateb i weld a ydych wedi deall pwnc. Ar ôl gwers, 
bydd y tiwtor fel arfer yn gosod gwaith cartref i chi ac yn gofyn i chi am sganio'r gwaith cartref a'i 
anfon atynt fel y gallant ei farcio a'i anfon yn ôl atoch. Mae ‘Integral’ hefyd gyda nodiadau da ar yr 
holl bynciau ac ymarferion a phrofion i'w gwneud hefyd. 
 

Pa sgiliau allweddol y mae astudio Mathemateg Bellach wedi’u rhoi i chi? 
Mae Mathemateg Bellach wedi dysgu sgiliau rheoli amser i mi oherwydd mae gen i hyd at 5 gwers 
yr wythnos ac felly mae gen i lawer o waith cartref y mae'n rhaid i mi ei gwblhau'n gyflym ochr yn 
ochr â'm gwaith Ffiseg yn yr ysgol. Mae wedi dysgu astudio annibynnol i mi gan nad oes gennyf 
unrhyw fyfyrwyr eraill yn fy ysgol y gallaf ofyn am help. Rwyf hefyd wedi dysgu am ddyfalbarhad 
oherwydd gall y cwestiynau a osodir ar gyfer gwaith cartref fod yn anodd iawn ac felly mae angen 
llawer o amser ac ymdrech. Yn olaf, mae wedi fy nysgu am ymrwymiad oherwydd mae cael y 
gwersi ar ôl ysgol wedi golygu bod yn rhaid i mi aberthu rhai er mwyn gallu mynychu'r gwersi. 
 

A fyddech chi'n annog eraill i astudio Mathemateg Bellach? 
Gallant - oherwydd os ydynt yn mwynhau mathemateg yna byddant yn mwynhau her 
Mathemateg Bellach. Mae Mathemateg Bellach hefyd yn cael ei ffafrio’n fawr gan brifysgolion 
gorau wrth ymgeisio am gyrsiau gwyddorau felly gall fod yn Safon Uwch ddefnyddiol iawn i’w 



chael. Yn olaf, mae'n dysgu sgiliau newydd i chi y gallwch eu defnyddio mewn meysydd eraill o'r 
byd academaidd yn ogystal ag ym mywyd beunyddiol. 
 
Beth sydd nesaf i chi? 
Rwyf wedi gwneud cais i'r brifysgol ac yn gobeithio mynd i astudio Mathemateg a Ffiseg y 
flwyddyn nesaf. Ar ôl hynny rwy’n gobeithio parhau yn y byd academaidd a chwblhau gradd 
Meistr (ac efallai PhD) er mwyn gallu mynd i faes ymchwil. 
 
Unrhywbeth yr hoffech ei ychwanegu am eich profiad yn astudio trwy RHGMB Cymru? 
Mae'r athrawon wedi bod o gymorth mawr ac mae nhw bob amser yn ateb unrhyw gwestiynau 
rydw i'n eu hanfon trwy e-bost atynt yn gyflym iawn. Maen nhw hefyd wedi cynnig cefnogaeth 
ychwanegol i mi, ar-lein neu yn yr ysgol, i geisio fy helpu gyda phynciau nad oeddwn i wedi'u 
cwblhau eto oherwydd y ffordd roeddwn i'n gwneud y cwrs. 

 
 


