
 

Gwestai Dirgel Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 

Beth mae hi'n ei wneud? Sut gyrrhaeddodd hi yno? 

A yw ei gwaith yn effeithio ar eraill? A yw ei gwaith yn effeithio arnoch chi? 

Gwnaethom gyfweld â'n gwestai dirgel benywaidd enwog ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. 

Gofynnwyd y cwestiynau isod iddi. Allwch chi weithio allan pwy yw hi? Naill ai ceisiwch ddarganfod ei 

hatebion i'r cwestiynau isod cyn gwylio'r fideo, neu oedi ym mhob cwestiwn a cheisio darganfod yr atebion 

wrth i chi fynd drwy'r fideo. Ai hi yw pwy ydych chi'n meddwl yw hi?  

 

Allwch chi ddisgrifio eich swydd mewn 3 gair? Ticiwch dri! 

Adeilad Geiriau Rhifau Artist 

Penderfyniad Cyfrifiaduron Pensaer Atebion 

Athro (prifysgol) Gwnïo Gwneud Athro Ysgol 

 

A oes unrhyw un yng Nghymru nad yw'r gwaith a wnewch yn effeithio arno? Ticiwch bob un sy'n 

berthnasol. 

Oes 3 pherson Plant Nac oes 

Prif Weinidog Casglwyr Sbwriel Garddwyr Plymwyr 

Gofalwyr Tadau Landlordiaid Modrybedd 

120,000 o bobl 42 person 3.17 miliwn Defaid 

 

Rhowch y geiriau hyn yn y drefn gywir. 

 data ystadegau yn cael eu defnyddio a  

       

Sut mae diwrnod cyffredin yn edrych i chi? Ticiwch bob un sy'n berthnasol. 

Cymedr Cefndiroedd ethnig Dadansoddi Cymorth 

Canolrif Cyfarfodydd Cydweithwyr Gweinidogion 

Modd Tîm Gwybodaeth Ystadegau 

Casglu data Effaith Rhywiau  

 

Felly, beth ydych chi'n ei wneud? 

Pennaeth y GIG yng Nghymru Prif Ystadegydd Cymru  

Prif Weinidog Cymru  Rheolwr Gyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Wrecsam 

 

Fel Prif Ystadegydd Cymru, a yw'r cyfan yn daenlenni ac yn fformiwlâu? 

Ydyw Nac ydyw 

 

Os na, yna beth ydyw.... Crynhowch ateb Steph mewn 10 gair. 

 
 
 
 

 

Pan oeddech chi'n ystadegydd llai profiadol a oeddech chi’n gweithio’n fwy uniongyrchol ar ddata?  
Pa rai o'r pethau hyn a wnaeth Steph ar ei llwybr gyrfa i ble mae hi nawr? 

Perfformiad Ysgol Presenoldeb Prosesi rifau 

Dim byd Rheoli data Ffigurau absenoldeb 

 



 
Beth yw rôl ystadegydd?  Ticiwch bob un sy'n berthnasol. 

Bod yn glir 
Cyfleu'r hyn y gallwch ac na allwch ddefnyddio 

data ar  ei gyfer 

Gwneud pethau gyda data na ddylech ei wneud! Defnyddio fformiwlâu mawr, cymhleth iawn 

 

Pa Safonau Uwch wnaethoch chi eu hastudio?  Ticiwch bob un sy'n berthnasol. 

Ffrangeg Cymdeithaseg  Mathemateg Bellach Cymraeg 

Mathemateg Almaeneg Saesneg Y cyfryngau 

 

 A wnaeth hynny arwain at brifysgol? Os felly, beth wnaethoch chi ei astudio?   _________________ 

Ydych chi'n meddwl bod eich gradd yn newid sut rydych chi'n gweithio? Crynhowch ateb Steph mewn 

20 gair. 

 
 
  
 
 

 

Sut rydym yn defnyddio'r ystadegau a gynhyrchwch, a yw hyn yr un mor bwysig â'r ffigurau 

gwirioneddol? Mark on the scale of importance Steph’s answer. Marcio ar y raddfa bwysigrwydd ateb Steph. 

      

      
Llai pwysig  Tua’r un lefel o bwysigrwydd  Yn fwy pwysig 

 

O'r brifysgol, sut wnaethoch chi gyrraedd lle rydych chi nawr? 

Er dim syniad! Ar hyd yr M4 Ysgol Nos Ystadegau 

Cynllun Graddedigion ar gyfer 
Ystadegwyr 

Dosbarthiad TG  Blwyddyn i ffwrdd yn teithio 

 

 Wrth edrych yn ôl a fyddech chi'n newid unrhyw ran o'ch addysg? Crynhowch ateb Steph mewn 20 gair. 

 
 
 
 
 

 

A fyddai wedi bod yn ddefnyddiol cael mathemateg Safon Uwch ar gyfer eich gradd? Marciwch ar y 

raddfa ateb Steph. 

      

      
Na fyddai yn sicr Efallai  Yn bendant 

 

 Pam mae ystadegau'n bwysig? A pham y dylem ei astudio?.... Crynhowch ateb Steph mewn 10 gair. 

 
 
 



 
 

Mae data fel …. Pa drosiad(au) y mae Steph yn eu defnyddio? 

Bwmerang Telesgop Llyfr 

Gwyddoniadur Y gofod, mae'n anfeidraidd Tortsh 

Sbaner Ffenestr Rheiddiadur 

 

Mawrth 8fed yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. A yw eich tîm yn gytbwys iawn? Ym mha ffyrdd y 

mae Steph yn credu bod angen i'w thîm wneud cynnydd. 

 
 
 
 
 

 

A oes rhaid ichi edrych ar unrhyw ddata o ran newid hinsawdd? Ticiwch bopeth rydych chi'n meddwl y 

mae Steph yn ei drafod. 

Yn gynyddol bwysig  Effeithlonrwydd Ynni Tomatos Cefnogaeth 

Amodau Tai 
 Allyriadau nwyon tŷ 

gwydr 
Lleihau allyriadau Llwybrau Modelu 

Sero Net Natur Bioamrywiaeth 
Dim y fath beth â newid 

hinsawdd 

 

Ydych chi byth yn mynd yn sownd?  Pa rai o'r rhain y mae Steph yn ei ddweud? 

Cynnwys pobl eraill Yr holl amser 
 

Safbwyntiau pobl eraill 
 

 Nid oes gennyf yr atebion 
 

Profiadau 
 

Problemau hŷn ac anoddach 
 

 Ei dorri i fyny  
 

Camau Nesaf 
 

Ie 
 

 

Beth ydych chi'n meddwl y dylech chi ei wneud pan fyddwch chi'n mynd yn sownd? 

 
 
 
 
 

 

Beth fu'r her fwyaf hyd yn hyn?  Ysgrifennwch 6 peth mae Steph yn sôn amdanyn nhw. 

  

  

  

 

 

Unrhyw gyngor i bobl ifanc yn yr ysgol?  Crynhowch ateb Steph mewn 10 gair. 

 
 
 
 
 



 

 

Beth yw eich cynllun? 

Sut mae'r 10-15 mlynedd nesaf yn edrych i chi? 

Aim high Cwblhewch y diagram isod i fraslunio'r hyn rydych chi'n meddwl y gallech chi fod yn ei 

wneud dros y blynyddoedd nesaf – neu beth hoffech chi ei wneud? Anelwch yn uchel! 

Wrth gwrs... yn dibynnu ar eich oedran, efallai y byddwch eisoes yn gallu llenwi hwn gyda'r hyn a 

wnaethoch ddewis a’i wneud. Nawr, breuddwydiwch yn fawr am y gweddill! 

Enghraifft: 

 

Eich cynllun chi: 

 

 

 

 

 

         

? 
Blwyddyn 9 Blwyddyn 10 Blwyddyn 11 Blwyddyn 12 Blwyddyn 13     

Oed 13-14 Oed 14-15  Oed 15-16  Oed 16-17 Oed 17-18  Oed 18-19  Oed 19-20 Oed 20-25 Oed 25-35 

         

 

 

 

 

Tynnwch lun o'r cynllun, a/neu cadwch y diagram hwn. Cyfeiriwch ato’r wythnos nesaf, y mis 

nesaf neu ymhen pum mlynedd. Cofiwch, bydd eich cynlluniau'n newid, ac mae hynny'n iawn, 

bydd myfyrio ar y newidiadau hyn yn wych hefyd! 

 


