
 

 

 

 

Astudiaeth Achos – Trosglwyddo i’r Brifysgol 

Enw  Inyoung Baek 

Ysgol  Ysgol Gyfun Brynteg 

Prifysgol Prifysgol Cambridge, Coleg Clare 

Astudio Peirianneg  

 

Beth ddigwyddodd ar ôl i chi basio'ch arholiad Mathemateg Pellach? 

Cyflawnais 4 A * a chefais fy nerbyn i fy mhrifysgol dewis cyntaf. rydych chi'n cymryd 
2 flynedd o beirianneg gyffredinol, ac ar ôl hynny byddwch chi'n dewis pa un i 
arbenigo mewn.  
 

Ydych chi'n meddwl bod astudio Mathemateg Bellach trwy FMSP Cymru wedi 
helpu'ch trosglwyddiad i'r Brifysgol?  
 
Cymerais Mathemateg Bellach oherwydd fy mod i'n hoffi Mathemateg. Roedd y cwrs 
yn ymddangos yn ddiddorol, a hwn oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol a chefais fy 
nghynghori i'w ddilyn gan fod gen i ddiddordeb mewn astudio gradd mewn 
peirianneg. Ystyriais Mathemateg Bellach gan fy mod eisiau cadw fy opsiynau ar 
agor. Fe'i cymerais yn gyffredinol oherwydd fy mod yn mwynhau mathemateg, yn 
hytrach na'i fod oherwydd y Brifysgol yr oeddwn am fynd i. 
 
Gofynnais i fyfyrwyr blwyddyn 12 pan oeddwn ym mlwyddyn 11, a dywedon nhw i 
gymryd Mathemateg Bellach, dywedon nhw byddai'n anodd ac felly dyna reswm 
arall pam wnes i ei chymryd, rydw i'n hoffi'r her. 
 
Mae cymryd Lefel A Mathemateg Bellach wedi helpu’n bendant, dwi ddim yn meddwl 
y byddwn i’n deall y cwrs pe na bawn i wedi astudio Mathemateg Bellach. Roedd yn 
rhaid i mi fod yn hunan-ysgogol ac yn ddisgybledig i astudio y tu allan i'r ysgol ac 
roedd yn rhaid i mi wneud gwaith cefndir a oedd yn dda.    
 

A oes unrhyw ffyrdd penodol rydych chi'n teimlo bod Mathemateg Bellach 

wedi bod yn gymorth?  

Roedd defnyddio'r wefan Integral ar gyfer ymchwilio i bynciau yn rhan o'r cwrs ac roedd 
hynny'n ddefnyddiol iawn oherwydd yn yr ysgol nid ydym byth yn defnyddio gwefannau 
eraill, mae FMSPW yn gwneud ichi wneud hynny eich hun. Roedd y safle annatod yn cŵl 
iawn a gallai ddod o hyd i unrhyw un o'r pynciau a mynd drostyn nhw eto. Llawer o 
ymarferion i wneud eich hun felly mae'n rhaid i chi wneud ar eich pen eich hun. Os nad 
ydych yn deall, chi sydd i ofyn, yn wahanol i'r ysgol, roedd y ffaith mai fi oedd yr unig berson 
yn fy ysgol yn golygu nad oedd gen i gyfoedion i ofyn yn yr ysgol os nad oeddwn i'n deall 
rhywbeth ac mae hynny wedi yn bendant fy helpu nawr. Mae teithio a sicrhau eich bod chi'n 
cyrraedd rhywle ar eich pen eich hun a rheoli eich amser wedi bod yn fuddiol i mi nawr. 



 

 
 
 
 
 
 
Mae niferoedd cymhleth, hafaliadau gwahaniaethol, fectorau a matricsau yn bendant wedi 
helpu gyda fy ngradd. 
 
Roedd y diwrnodau astudio o gymorth mawr, roeddent yn wych ac roedd yn dda cwrdd â'ch 
athrawon mewn bywyd go iawn. Es i yno am y taflenni a cwestiynau papur gorffenol. Seiliais 
lawer o fy adolygiad ar y papurau hynny. Rhoddodd hyn gyfle i mi ofyn y cwestiynau wyneb 
yn wyneb. 

 

A fyddech chi'n argymell astudio Mathemateg Bellach a pham? 

Byddwn yn cynghori pawb i bendant gymryd Mathemateg Bellach ar gyfer gradd 

trwm Mathemateg fel peirianneg, cyfrifiadureg, bydd yn rhoi mantais i chi, byddech 

yn cwympo tu ôl hebddo mewn prifysgol grŵp Russell, bydd llawer o gynnwys yn 

seiliedig ar Fathemateg Bellach. Hefyd mae'n hwyl, os gwnewch chi Fathemateg 

Bellach yna bydd mathemateg Safon Uwch yn haws. 

 

Mae myfyriwr arall fi’n ffrindiau â yn gwneud gwyddoniaeth gyfrifiadurol ac fe 

wnaethant Lefel A mewn Mathemateg, Mathemateg Bellach, Ffiseg a gwyddoniaeth 

gyfrifiadurol a byddent yn cytuno bod Mathemateg Bellach yn dda ar gyfer 

gwyddoniaeth gyfrifiadurol hefyd. 

 

Mathemateg yw fy holl radd, mae Mathemateg yn bennaf ym mhob uned. Mae fy 

ngradd yn ddamcaniaethol iawn. 

 

Byddwn yn argymell astudio Mathemateg Bellach ond mae'n mynd i fod yn anodd, 

mae'r naid yn anodd o TGAU i Lefel A. Mae'n cymryd amser i ddeall. Astudiais 

Fathemateg Lefel A ar yr un pryd â Mathemateg Bellach sy’n golygu nad oeddem 

wedi ymdrin â phynciau o'r blaen. 

 

Roeddwn yn ddiolchgar iawn oherwydd ni fyddwn wedi gallu astudio FM heb 

FMSPWales. Roedd yr athrawon yn anhygoel. Yn bendant, dylai myfyrwyr roi cynnig 

ar Fathemateg Bellach os ydyn nhw'n meddwl amdano. Mae'n cymryd amser ond 

mae'n werth chweil pan fyddwch chi'n ei gael yn iawn. Mae cael A * mewn  

 



 

 

 

 

Mathemateg Bellach yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Gofynnwch lawer o gwestiynau, 

fy mhrofiad i yw bod tiwtoriaid FMSP yn dda iawn am ateb cwestiynau. 

 

Roedd yn dda astudio FM trwy FMSPWales. 


