Sgiliau Hanfodol Cymru
Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif (EAoNS)
Lefel 1 – Tasg dan Reolaeth
Pecyn i Ymgeiswyr

Teithio i’r Gwaith
Fersiwn y Sampl - 2.0

Enw’r Ymgeisydd:
Rhif yr Ymgeisydd:
Dyddiad Cofrestru ar gyfer EAoNS:
Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN) (os yw’n berthnasol):
Enw neu rif y Ganolfan:

Mae gennych chi 4 awr i orffen y dasg dan reolaeth, ond mae’n bosib rhannu'r
amser hwnnw dros nifer o sesiynau.
Mae’n rhaid i chi nodi isod pa bryd roedd bob sesiwn wedi dechrau a pha bryd
roedd bob sesiwn wedi gorffen:
Dyddiad dechrau'r dasg dan reolaeth:
Dyddiad gorffen y dasg dan reolaeth (dim mwy nag wyth wythnos yn ddiweddarach):
Sesiwn 1

Hyd

Sesiwn 2

Sesiwn 3

Sesiwn 4

Sesiwn 5

Sesiwn 6

Sesiwn 7

Sesiwn 8

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Dyddiad

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Hyd

Cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn gwneud y dasg:
Os oes angen mwy nag wyth sesiwn arnoch chi, rhowch ddyddiad/hyd bob sesiwn arall ar
dudalen ar wahân.

Cynhyrchwyd ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol:
Agored Cymru
City & Guilds
Pearson
CBAC

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys senario, cyfarwyddiadau a ffynonellau
gwybodaeth.
 Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen drwy'r senario, y cyfarwyddiadau a’r






wybodaeth sydd yn y ffynonellau yn ofalus cyn dechrau.
Bydd rhywun yn eich goruchwylio gydol yr amser rydych chi’n gweithio ar y
dasg, ond byddwch yn gallu defnyddio'r rhan fwyaf o'r offer sydd ar gael i chi fel
arfer mewn sefyllfa go iawn (gan gynnwys defnyddio'r rhyngrwyd, o bosib) yn
ystod y cyfnod hwnnw.
Mae’n rhaid i bob darn o waith rydych chi’n ei roi i mewn fod yn waith rydych
chi eich hun a neb arall wedi'i wneud. Does neb yn cael eich helpu gyda’r
sgiliau sy'n cael eu hasesu drwy'r dasg dan reolaeth hon.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn ar ddiwedd pob
sesiwn. Chewch chi ddim mynd ag unrhyw rai o ddeunyddiau’r dasg i ffwrdd
gyda chi, a chewch chi ddim gweld y deunyddiau rhwng sesiynau.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r datganiad sydd yng nghefn y pecyn
hwn ar ddiwedd eich sesiwn olaf yn gweithio ar y dasg.
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Cyfarwyddiadau'r Dasg: Teithio i’r Gwaith
Beth mae angen i chi ddod o hyd iddo
Senario
Mae ffrind i chi yn meddwl prynu car ar gyfer mynd i'r gwaith yn lle defnyddio cludiant
cyhoeddus.
Nod y dasg ydi:
 ymchwilio i weld faint mae’n costio i brynu car
 cymharu faint mae’n costio i yrru â faint mae’n costio i ddefnyddio cludiant
cyhoeddus
 gwneud argymhelliad yn seiliedig ar eich canfyddiadau.

Beth mae angen i chi ei wneud
Rhan 1
Gwneud cynllun manwl i ddangos sut rydych chi am wneud y dasg.
Mae’n rhaid i chi feddwl am y canlynol:
 pa wybodaeth y mae angen i chi ddod o hyd iddi
 pa gyfrifiadau y mae angen i chi eu gwneud
 sut i gyflwyno eich canfyddiadau.
(Cyfanswm ar gyfer Rhan 1: 4 marc)
Rhan 2
Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:
 defnyddio Ffynhonnell 1 i gyfrifo pris cyfartalog (cymedrig) ceir newydd.
Rhowch eich ateb i’r £10 agosaf.
 dewis un o'r ceir hyn. Nodwch beth yw gwneuthuriad a model y car rydych chi
wedi'i ddewis.
 defnyddio Ffynhonnell 1 i gyfrifo pris y car rydych wedi'i ddewis ar ôl y
gostyngiad
 ar gyfer y car rydych wedi'i ddewis, cymharu’r canlynol:
o pris car newydd heb y gostyngiad
o pris car newydd gyda’r gostyngiad
o pris car ail-law
 cyflwyno eich canfyddiadau mewn ffordd addas (tabl, siart, diagram neu graff)
 rhoi sylwadau ar eich canfyddiadau.
Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:
 gwneud o leiaf un cyfrifiad heb gyfrifiannell
 dangos yr holl gyfrifiadau rydych chi’n eu gwneud. Os ydych chi’n defnyddio
cyfrifiannell, gwnewch nodyn o beth rydych yn ei fwydo i mewn i’r gyfrifiannell.
Os ydych chi’n defnyddio taenlen, gwnewch nodyn o'r ffigurau a’r fformiwlâu
rydych chi’n eu defnyddio.
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Cofiwch wirio eich cyfrifiadau.
(Cyfanswm ar gyfer Rhan 2: 13 marc)
Rhan 3
Mae eich ffrind yn teithio 40 milltir bob dydd, 5 diwrnod yr wythnos.
Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:
 defnyddio Ffynhonnell 2 i gyfrifo faint mae’n costio bob dydd i ddefnyddio
cludiant cyhoeddus
 defnyddio Ffynhonnell 3 i gyfrifo faint mae’n costio bob dydd i deithio yn y car
rydych chi wedi'i ddewis yn Rhan 2
 cyflwyno eich canfyddiadau mewn ffordd wahanol i'r un rydych wedi'i defnyddio
yn Rhan 2 (tabl, siart, diagram neu graff)
 cymharu eich canfyddiadau
 argymell sut dylai eich ffrind deithio i'r gwaith a rhoi rheswm dros hynny.
(Cyfanswm ar gyfer Rhan 3: 9 marc)

Adnoddau y dylech chi eu defnyddio:
Ffynhonnell 1
 Tabl - Prisiau ceir
Ffynhonnell 2
 Gwybodaeth am faint mae cludiant cyhoeddus yn costio
Ffynhonnell 3
 Siart bar - costau rhedeg ceir bach
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Ffynhonnell 1 Tabl - Prisiau ceir
Gostyngiad os
byddech chi’n ei
Pris Ail-law
Pris Newydd
brynu’n newydd
(18 mis oed*)
gan rai delwyr (%)
D1 compact
1
£8, 345
£6, 700
P5 hatchback
5
£9, 375
£5, 625
F21 city
10
£10, 145
£9, 000
H10 hatchback
5
£8, 705
£7, 000
B20 micro
1
£13, 750
£12, 400
R15 hatchback
1
£8, 345
£7, 000
S11 compact
5
£8, 355
£7, 000
K7 hatchback
5
£8, 275
£7, 000
T8 hatch
1
£8, 695
£7, 250
V4 hatchback
10
£10, 900
£9, 000
*Bydd prisiau’n amrywio yn ôl cyflwr y car a faint o filltiroedd y mae wedi’u gwneud.
Gwneuthuriad
a Model

Ffynhonnell 2 Gwybodaeth am faint mae cludiant cyhoeddus yn
costio
Tocyn bws wythnosol
£25.90

Tocyn trên 5 diwrnod
£32.00
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Ffynhonnell 3 Siart bar – Costau rhedeg ceir bach

Costau Rhedeg Ceir Bach
16.0

15.0

14.0
Cost Rhedeg
(ceiniog y filltir)

13.0

12.0

11.0

10.0
D1 compact

P5
hatchback

F21 city

H10
hatchback

B20 micro

R15
hatchback

S11
compact

K7
hatchback

T8 hatch

V4
hatchback

Model y car
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Datganiadau
Mae’n rhaid llenwi datganiad yr ymgeisydd a datganiad yr
aseswr.
Enw’r Ymgeisydd:

Datganiad yr ymgeisydd:
Rwyf yn cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn gyfan gwbl yw hwn a fy mod
wedi'i wneud yn ystod y sesiynau wedi’u goruchwylio sydd wedi'u nodi ar
glawr blaen y llyfryn hwn.
Llofnod yr ymgeisydd

Dyddiad

At ddefnydd staff y ganolfan a'r corff dyfarnu yn unig

Datganiad yr aseswr:
Rwyf yn cadarnhau bod yr ymgeisydd hwn wedi cyrraedd y safon sy'n
ofynnol ar gyfer y dasg dan reolaeth. Cynhaliwyd y dasg dan reolaeth yn
unol â'r amodau a nodwyd a’i chwblhau o fewn y cyfnod gweithio a'r
gofynion o ran amser gweithio.
Llofnod yr aseswr

Dyddiad

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA):
(os samplwyd)

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn fewnol ac rwyf yn cadarnhau
bod y safonau wedi cael eu bodloni.
Llofnod yr IQA

Dyddiad

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA):
(os samplwyd)

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn allanol ac rwyf yn cadarnhau
bod y safonau wedi cael eu bodloni.
Llofnod yr EQA
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