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Paratoi canlyniadau dibynadwy 
YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 – 2 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Meysydd dysgu a phrofiad 
Iechyd a lles 
Y Dyniaethau (Daearyddiaeth) 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 
Mathemateg a rhifedd 
Gwyddoniaeth a thechnoleg 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Cymhwysedd 
Digidol 

Dinasyddiaeth 
• Hunaniaeth, delwedd ac enw da 
• Iechyd a lles 

Llythrennedd 
Siarad 
• Sgwrs gydweithredol 
• Cwestiynu 

Rhifedd 

Datblygu hyfedredd mathemategol 
• Rhuglder 
Mae dysgu bod ystadegau yn cynrychioli data a bod 
tebygolrwydd yn modelu siawns yn ein helpu i ddod i 
gasgliadau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
• Dehongli data 

CYFLWYNIAD 
Mae'r wers hon o Gadewch i ni Gyfrif! 2022 yn rhan o gyfres 
o bum cynllun gwers newydd gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (SYG). Mae'n defnyddio Cyfrifiad 2021, sef 
digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun. 
Gyda'i gilydd, nod y pum gwers hyn yw helpu i wella sgiliau 
ym meysydd llythrennedd, rhifedd a'r dyniaethau. Maent yn 
dilyn y 14 o wersi a ddatblygwyd ar gyfer rhaglen benigamp 
Gadewch i ni Gyfrif! 2021. Mae'r gwersi hyn yn dal ar gael i'w 
lawrlwytho o'r wefan www.gadewchinigyfrif.org.uk. 
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Paratoi canlyniadau dibynadwy 
Bydd y 19 o wersi yn mynd â phlant ar daith o gasglu'r data yn 2021 i gyhoeddi'r 
canlyniadau yn 2022. Mae SYG yn cynnal y rhaglen addysgol hon unwaith eto fel y gall 
plant barhau i ddysgu am bwysigrwydd y cyfrifiad a'r ystadegau a gaiff eu cynhyrchu. 
Gall hyn ddangos i feddygon, athrawon a hyd yn oed ystadegwyr y dyfodol sut mae'r 
cyfrifiad yn cefnogi gwasanaethau lleol, yn ogystal â chydraddoldeb, cynhwysiant a 
chynrychiolaeth. 

Mae SYG wedi bod yn gweithio ar droi'r wybodaeth o'r cyfrifiad yn ystadegau wedi'u 
cyhoeddi, sy'n dasg enfawr. 

https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/
releaseplans

 
  

TROSOLWG O'R WERS 
Bydd y wers hon yn canolbwyntio ar y prosesau y bydd yn rhaid i SYG eu dilyn i sicrhau 
bod y data'n ddibynadwy ac yn gywir. 

AMCANION DYSGU 
Ystyried sut i wneud gwybodaeth (data) yn gywir, yn ddibynadwy ac yn hygyrch. 

PRIF EIRFA: 
Dibynadwyedd, ymddiriedaeth, cywirdeb, cyfrinachol, gwirio, dilysu, cwestiynau. 

Gwnaeth dros 97% o'r cartrefi yng Nghymru a Lloegr gwblhau 
eu holiadur ar gyfer y cyfrifiad ym mis Mawrth 2021. Gwnaeth y 
rhan fwyaf o gartrefi gwblhau'r cyfrifiad ar-lein, ond cafodd 
mwy na 2.5 miliwn o holiaduron eu dychwelyd ar ffurf fersiynau 
papur wedi'u llenwi â llaw. Mae hyn yn achosi sawl her 
logistaidd, o ddehongli llawysgrifen pobl i ailgylchu tunelli o 
bapur sy'n cynnwys gwybodaeth sensitif dros ben. 

Yn ogystal â chasglu'r data, SYG sydd hefyd yn gyfrifol am eu 
didoli a'u cyflwyno. Pan fo'r data hyn yn cynrychioli pawb yng 
Nghymru a Lloegr, mae'n dasg enfawr. Dangosodd y wers 
‘Cyhoeddiad am y boblogaeth newydd’ fod y data hyn yn 
llywio'r penderfyniadau a wneir ynglŷn â seilwaith a datblygu 
busnesau, a hynny ar raddfa leol, ranbarthol a chenedlaethol. 
Felly, mae'n hynod bwysig bod y data terfynol a gyflwynir yn 
ddibynadwy ac yn gadarn.

https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/census2021outputs/releaseplans


Paratoi canlyniadau dibynadwy
GWEITHGAREDDAU A AWGRYMIR 
1. Cwestiynu 

Cyn ystyried sut y gall SYG ddidoli niferoedd mor enfawr o ddata a gasglwyd, mae'n 
werth archwilio sut y mae'r set o gwestiynau'n casglu data mewn ffordd sy'n ei gwneud 
hi'n haws eu didoli. 

Gofynnwch i'r disgyblion ystyried eu hateb i'r cwestiwn: 

O ble rydych chi'n dod? 

Gofynnwch: A ellid cael atebion gwahanol i'r cwestiwn syml hwn? Os felly, beth a 
allai lywio ateb? 

Yn aml, byddwn yn cynnig hierarchaeth o leoedd 
mewn ymateb i'r cwestiwn hwn. Pwy yw'r sawl 
sy'n gofyn y cwestiwn sy'n tueddu i benderfynu 
ble y byddwn yn dechrau. Gwybodaeth yr 
unigolyn hwnnw am le, ar sail ei bwyntiau cyfeirio 
personol, fydd yn penderfynu ble y byddwn yn 
gorffen. Er enghraifft, os yw'r sawl sy'n gofyn yn 
byw'n lleol, yna gallech ddechrau drwy enwi'r 
pentref neu'r fwrdeistref lle rydych yn byw. Os yw'r unigolyn yn edrych yn ansicr, 
gallech roi cynnig ar symud i fyny'r hierarchaeth er mwyn sôn am leoliad mwy 
adnabyddus gerllaw. Gallai hyn olygu anheddiad mwy, tirnod adnabyddus neu dîm 
chwaraeon lleol. Fodd bynnag, os byddwch dramor pan fydd rhywun yn gofyn y 
cwestiwn i chi, bydd yr ymateb cyntaf ar raddfa genedlaethol fel arfer, felly Cymru, 
Lloegr neu'r DU. Wedyn gallech sôn am anheddiad mawr ac ati. 

Yn yr un modd, gallai rhywun ofyn dau gwestiwn ychydig yn wahanol i chi a all arwain 
at yr un ateb: 

Beth yw eich hoff liw? Coch  

Pa un o liwiau'r enfys yw eich ffefryn? Coch 

Gall hyn fod yn ddryslyd wrth gasglu data ynghyd â'u dilysu, felly mae'n bwysig gofyn 
y cwestiynau cywir er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o ailadrodd. Yn y cyfrifiad, er 
enghraifft, bydd rhai pobl yn byw mewn mwy nag un lleoliad. Efallai eu bod yn gweithio 
mewn un lle ac yn treulio penwythnosau yn rhywle arall, neu efallai eu bod yn byw 
mewn un lle yn ystod y tymor ac mewn lle arall yn ystod y gwyliau, er enghraifft, 
myfyrwyr prifysgol. 

Gofynnwch i'r disgyblion drafod mewn grwpiau bach: 

Beth os bydd teulu'n symud tŷ yn ystod wythnos yr arolwg? 

Efallai mai dim ond 0.1% o'r boblogaeth a fydd yn y sefyllfa hon, ond gallai 0.1% o'r 
boblogaeth fod yn 65,000 o gartrefi neu'n fwy na 150,000 o bobl. Efallai y caiff eu data 
eu cofnodi yn y man anghywir, eu cofnodi ddwywaith neu eu gadael allan yn gyfan 
gwbl. Trafodwch sut y gellir trin data mewn ffordd sy'n cyd-fynd â neges. 

Mae'n bwysig gwneud yn siŵr na chaiff y bobl hyn eu cyfrif ddwywaith, neu bydd 
ystadegau'r boblogaeth yn anghywir. Pe bai hyn yn digwydd, ni fyddai gan awdurdodau 
lleol na sefydliadau y data sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau pwysig. 

Yn gyntaf oll, ein hamcan ar gyfer y cyfrifiad yw cyfrif pawb unwaith, a'u cyfrif yn 
y lle cywir. 

https://blog.ons.gov.uk/2021/10/12/census-2021-the-count-is-done-the-data-is-in-so-wh
at-happens-next/

 
 

https://blog.ons.gov.uk/2021/10/12/census-2021-the-count-is-done-the-data-is-in-so-what-happens-next/


Paratoi canlyniadau dibynadwy
2. Ailwirio 
Gofynnwch i'r disgyblion sut y byddent yn gwirio ateb i swm. Er enghraifft, gallwch 
gyfrifo'r cynnydd ym maint y boblogaeth rhwng 1911 a 2011 drwy wneud swm tynnu: 

63,182,000 (poblogaeth 2011)

- 42,082,000 (poblogaeth 1911) 

21,100,000 (gwahaniaeth/cynnydd yn y boblogaeth) 

Trafodwch ddulliau y gallent eu defnyddio i wirio'r gwaith cyfrifo. 
Un enghraifft fyddai defnyddio gweithrediad gwrthdro: 

42,082,000 (poblogaeth 1911) 

+21,100,000 (gwahaniaeth/cynnydd yn y boblogaeth) 

63,182,000 (poblogaeth 2011) 

Gallech gyflwyno pedwar neu bum swm 
mathemategol ar lefel her addas i'ch 
disgyblion a gofyn iddynt ddefnyddio un 
o'r dulliau a drafodwyd i ailwirio pob un. 
Gwnewch ddau neu dri ohonynt yn 
anghywir, fel y gallant ddod o hyd i'r 
gwallau. 

Bydd SYG yn treulio amser yn ailwirio'r 
setiau data ac yn enwedig unrhyw waith 
cyfrifo sy'n deillio o ddehongli'r data hyn. 

ADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN: 
Chwaraewch gêm Kim 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim%27s_Game gyda'r 
disgyblion a gofynnwch iddynt ailwirio bod yr holl 
eitemau yn dal ar yr hambwrdd bob tro – efallai y 
gallech wneud pob eitem yn gynhwysyn i wneud cacen 
ac, felly, os bydd un ar goll, bydd hynny'n effeithio ar y 
set gyfan. Cymharwch hyn â phan fydd sefydliad yn 
casglu gwybodaeth ac yn gorfod gwirio bod yr holl 
atebion i'r holl gwestiynau wedi cael eu casglu, neu fel 
arall ni fydd yn gallu eu defnyddio. 

Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn

https://en.wikipedia.org/wiki/Kim%27s_Game


Paratoi canlyniadau dibynadwy
3. Croesddilysu  
Cynigiwch y cwestiwn canlynol i'r disgyblion: 

Cofnodwyd bod awyren bapur wedi teithio 10m, ond a fyddai'n gywir dweud y bydd 
yr awyren bob amser yn teithio 10m pan gaiff ei thaflu? 

Mewn llawer o arbrofion gwyddonol, mae'n bwysig ailgynnal arbrawf er mwyn gwirio nad 
eithriad oedd y canlyniad. Yn aml, byddech yn cyfrifo'r cyfartaledd ar ôl cynnal yr arbrawf 
rhwng tair a phum gwaith, neu hyd yn oed 100 o weithiau. 

Gofynnwch i'r plant fynd ati mewn grwpiau i 
ddylunio eu hawyren eu hunain a'u hedfan 
bum gwaith, gan nodi'r pellter a deithiwyd 
bob tro. Trafodwch y ffaith y bydd amrywiaeth 
o bellteroedd ac mai'r ffordd orau o 
gyflwyno'r pellter y gallai'r awyren ei deithio 
yw drwy gyfrifo'r cymedr. Esboniwch sut i 
gyfrifo'r cymedr a helpwch nhw i wneud 
hynny. Po fwyaf o hediadau a ddefnyddir i 
gyfrifo'r cymedr, y mwyaf tebygol yw hi y bydd 
unrhyw hediad penodol yn agos at y cymedr 
hwnnw. Gallai'r dosbarth adio'r holl gymedrau 
ac yna rannu'r rhif hwnnw â nifer y grwpiau er 
mwyn cael cyfartaledd y dosbarth. Efallai yr hoffech drafod pwysigrwydd ‘cysonion’. 
Gallai'r ‘cysonion’ hyn gynnwys taflu â'r un grym, yn yr un lle, o'r un uchder, dan yr 
un amodau, e.e. heb agor drysau na ffenestri ar ddiwrnod gwyntog. 

Ni all SYG ofyn i gartrefi lenwi'r cyfrifiad bum gwaith yr un. Byddai hyn yn anhydrin a 
gallai arwain at fwy o ddryswch, gwallau posibl, ac ailadrodd yn ogystal â 
phoblogaeth rwystredig. Fodd bynnag, gall SYG groesgyfeirio â data a ddelir gan 
gynghorau lleol a changhennau eraill o'r llywodraeth. 

ADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN: 
Rhowch fersiynau amrywiol o awyrennau papur i'r holl ddisgyblion, neu gallant 
greu eu rhai eu hunain, a gofynnwch i bawb daflu eu hawyrennau yn y neuadd 
ar yr un pryd. Gofynnwch y cwestiynau canlynol: ‘A hedfanodd pob awyren yr un 
pellter ac i'r un cyfeiriad yn union?’ ‘Os na, sut gallem ei gwneud hi'n fwy tebygol 
y byddant yn teithio pellter tebyg i gyfeiriad tebyg?’ 

Gobeithio y bydd y disgyblion yn awgrymu y 
dylid defnyddio'r un dyluniad gan daflu pob 
awyren o'r un man a wynebu'r un ffordd. 
Efallai y byddant yn awgrymu gan daflu o'r un 
llinell yn y neuadd, er y gallai fod angen iddynt 
gymryd tro, i'r un cyfeiriad a hyd yn oed â'r un 
faint o rym. Gofynnwch i'r disgyblion daflu'r 
awyrennau eto gan bwysleisio bod hyn yn ein 
galluogi i gymharu a gwirio ein canlyniadau os 
ydym yn dymuno mesur y pellteroedd.

Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn



Paratoi canlyniadau dibynadwy

4. Dibynadwyedd 
Dangoswch y fideo Flying Penguins https://www.youtube.com/watch?v=9dfWzp7rYR4 
gan y BBC i'r dosbarth. Gofynnwch i'r disgyblion roi eu barn ar yr hyn y maent wedi'i 
weld. Ar sail eu gwybodaeth flaenorol a'u dealltwriaeth o'r byd, mae'n bosibl y bydd y 
plant ieuengaf, hyd yn oed, yn herio cynnwys y fideo. Mae hyn yn wych, ond dylech 
geisio darganfod ar ba sail y maent yn herio'r fideo. O ble y daw eu gwybodaeth?  

Trafodwch â'r disgyblion fod dau fath o dystiolaeth: sylfaenol ac eilaidd. Tystiolaeth 
sylfaenol, neu brofiad personol, yw'r math mwyaf dibynadwy o dystiolaeth, ond mae'n 
bosibl trin y math hwnnw o dystiolaeth mewn ffyrdd penodol, hyd yn oed. Efallai y 
gallech wylio fideo sy'n datgelu tric hud a lledrith 
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9nhUz7OQs neu bump. Canolbwyntiwch ar yr hyn 
sy'n gwneud y fideo am bengwiniaid yn gredadwy. Er enghraifft, ansawdd, iaith 
dechnegol, llais awdurdodol ac enw da'r BBC. Mae tystiolaeth eilaidd yn llai dibynadwy 
ond rydym yn ystyried bod rhai ffynonellau'n ddibynadwy ac yn ddiduedd, fel y BBC neu 
Encyclopaedia Britannica. Mae gan y sefydliadau hyn dimau o arbenigwyr sy'n gwirio ac 
yn ailwirio'r ffeithiau a gyflwynir ganddynt. Dyma pam, yn rhannol, y gallant fod mor dda 
am gamarwain pobl, fel y gwnaethant gyda'r fideo Ffŵl Ebrill Flying Penguins. 

Weithiau, bydd ffurflenni'r cyfrifiad yn cynnwys gwybodaeth anwir, a dyna pam mae'n 
rhaid i SYG eu gwirio. Yn gyntaf, ac yn bwysicaf oll, bydd SYG yn edrych i weld a yw'r 
data'n gwneud synnwyr yn seiliedig ar ei wybodaeth flaenorol, ei brofiad a'i 
arbenigedd. Wedyn, bydd yn gwirio unrhyw ffeithiau nad ydynt yn edrych yn iawn.

https://www.youtube.com/watch?v=9dfWzp7rYR4
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9nhUz7OQs
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5. Cyfrinachedd 
Gofynnwch i'r disgyblion weithio mewn parau. Rhaid i berson A ddweud wrth berson B 
am ei ddiwrnod hyd yn hyn. Rhaid i berson B ailadrodd pob gair y bydd person A yn ei 
ddweud. Gadewch i hyn barhau am 2 neu 3 munud. Trafodwch sut y gwnaeth hyn i 
berson A deimlo. 

Beth os gallai rhywun wneud clôn ohonoch a gwybod am bopeth a wnewch, gan 
gynnwys ble rydych chi'n cadw allwedd eich cadw-mi-gei, eich manylion banc 
a'ch holl gyfrineiriau? 

Gofynnwch i'r disgyblion weithio mewn grwpiau bach i daflu syniadau am y ffyrdd y 
gallai hyn effeithio arnynt. 

Sut y byddech yn teimlo pe bai rhywun yn rhannu cyfrinach amdanoch nad 
oeddech chi am iddi gael ei rhannu? Beth pe bai rhywun yn rhannu eich cyfeiriad 
â bwli? 

Trafodwch bwysigrwydd ymddiriedaeth. Mewn rhai achosion, byddai'n anghyfreithlon 
rhannu gwybodaeth am unigolion. Mae ffurflen y cyfrifiad yn enghraifft o'r fath. Ni all 
SYG rannu gwybodaeth am gyfeiriadau na manylion personol pobl. Yn lle hynny, caiff y 
wybodaeth hon ei defnyddio fel rhan o set ddata fwy. 

Byddai llawer o wybodaeth o'r cyfrifiad o ddiddordeb i bobl eraill. 

Sut y gallai gwybod oedran a rhywedd pawb mewn tŷ fod yn ddefnyddiol i 
gwmni manwerthu ar-lein? 

Sut y byddai pobl yn teimlo o bosibl pe bai eu data'n cael eu rhannu am ddim 
neu eu gwerthu? 
Gofynnwch i'r grwpiau greu rhestr o bobl a sefydliadau y byddai'n iawn rhannu 
gwybodaeth bersonol â nhw yn eu barn nhw. Ceir potensial i gysylltu hyn â gwersi am 
ddiogelwch ar-lein a diogelwch personol. 
Mae'r gyfraith yn diogelu'r wybodaeth bersonol a roddir i SYG. Ystyr gwybodaeth 
bersonol yw unrhyw wybodaeth y gallai rhywun ei defnyddio i wybod pwy yw 
unigolyn. Mae hyn yn cynnwys enw, cyfeiriad neu ddyddiad geni person. Nid yw SYG 
yn rhannu hyn â neb. Caiff cofnodion y cyfrifiad eu cadw'n ddiogel am 100 mlynedd a 
dim ond wedyn y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu eu gweld.
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