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Beth ddigwyddodd ar ôl i chi basio'ch arholiad Mathemateg Pellach? 
Cefais fy nerbyn i'r brifysgol, felly roedd rhaid i mi baratoi ar gyfer y symud sydd ar ddod. Fodd 
bynnag, nid oeddwn yn hapus â fy ngradd mewn Mathemateg Bellach, felly dewisais i gael y papur 
ei ail-farcio, a wedyn cefais y radd yr oeddwn yn gobeithio amdani. 
 

Ydych chi'n meddwl bod astudio Mathemateg Bellach trwy RHGMB Cymru wedi helpu'ch 
trosglwyddiad i'r brifysgol? 
Yn bendant, mae'r ffordd y dysgwyd Mathemateg Bellach i mi trwy alwad fideo yn debycach o 
lawer i ddarlith na gwers gan ei bod yn ofynnol i mi gymryd fy nodiadau fy hun yn annibynnol. 
Hefyd, mae dim ond cael tri o'r galwadau fideo hyn yn debyg iawn i fy amserlen prifysgol, ac felly 
mae'n gofyn ichi weithio'n annibynnol yn eich oriau eich hun. Gyda’i gilydd, gwnaeth rhain y 
trawsnewidiad yn llai annaturiol gan fy mod eisoes yn gwneud y pethau a ddisgwylir gennyf 
oherwydd Mathemateg Bellach. 
 

A oes unrhyw ffyrdd rydych chi'n teimlo bod Mathemateg Bellach wedi cael cymorth penodol? 
Gan fy mod i'n astudio mathemateg yn y brifysgol, roedd mathemateg bellach yn bendant wedi 
helpu. Yn benodol, rhoddodd y cynnwys a addysgir mewn mathemateg bellach fel rhifau 
cymhleth, matricsau ac ati, wybodaeth sylfaenol gryf i mi cyn y brifysgol. Roedd hyn yn fantais 
wirioneddol oherwydd roedd gen i sylfaen gryf a oedd yn gwneud ymestyn y cynnwys hwn yn 
llawer haws i'w ddeall. 
 

A fyddech chi'n argymell astudio Mathemateg Bellach a pham? 
Byddwn yn argymell i unrhyw un sy'n ystyried astudio pwnc STEM, yn enwedig Mathemateg neu 
Ffiseg i astudio Mathemateg Bellach gan fod llawer o'r cynnwys a astudiwyd ym mlwyddyn gyntaf 
y pynciau hyn wedi'i gwmpasu mewn Mathemateg Bellach Safon Uwch. O ganlyniad i astudio 
Mathemateg Bellach mewn Safon Uwch mae'n caniatau i fyfyrwyr fod yn fwy parod ar gyfer 
prifysgol a gwneud y flwyddyn gyntaf ychydig yn haws. 
 

 


