
 

  

Cwestiwn 1 

‘Rydych yn cynhyrchu ffilm am ailgylchu i roi ar wefan yr ysgol. Pa un o’r rhain fyddech chi’n rhoi ar 

ddiwedd y ffilm? 

� A. Amy Bridgeman, Amir Jiwa a Caspar Clarke sy’n gyfrifol am y ffilm. 

� B. Amy, 12, Amir, 13,  a Caspar, 12, sy’n gyfrifol am y ffilm. 

� C. Amy Bridgeman, 12, Amir Jiwa, 13, a Caspar Clarke, 12, sy’n gyfrifol am y ffilm. 

 

Cwestiwn 2 

‘Rydych yn gwneud adroddiad radio am gyffur newydd sy’n gallu helpu gyda’r fogfa (asma). Cafodd y 

cyffur ei brofi ar y dechrau ar lygod. Pa dri pherson fyddwch chi am eu holi?  

� A. Disgybl yn yr ysgol gyda nifer o anifeiliaid anwes, disgybl yn yr ysgol sy’n dioddef o’r  

  fogfa, nyrs yr ysgol. 

� B. Disgybl yn yr ysgol gyda nifer o anifeiliaid anwes, disgybl yn yr ysgol sydd wedi siarad  

    yn gyhoeddus am greulondeb yn erbyn anifeiliaid, eich brawd 6 mlwydd oed. 

� C. Eich pennaeth gan ei fod/bod yn riant i blentyn sy’n dioddef o’r fogfa, athro sy’n  

  dioddef o’r fogfa, gweithiwr arall o’r ysgol. 

 

Cwestiwn 3 

Mae’ch ffreutur ysgol wedi newid y cwmni arlwyo sy’n cyflenwi’r bwyd i’r ysgol. Mae nifer fawr o’r 

disgyblion yn meddwl bod safon y cinio ysgol wedi gostwng. Rydych yn rhoi adroddiad at ei gilydd 

sy’n gytbwys, gan glywed barn y rhai sy’n bwyta cinio ysgol – disgyblion – a’r rheini sy’n cynhyrchu’r 

bwyd – rheolwr y cwmni arlwyo. Dyma mae tri disgybl yn ei ddweud – p’run fyddwch chi’n ei gynnwys 

yn eich adroddiad?  

� A. Mae’n afiach! Mae’r bwyd newydd yn cynnwys mwy o frasder, siwgwr a halen na’r  

  bwyd ‘roedden ni’n arfer ei gael. ‘Dw i’n gwybod, ‘dw i wedi checo’r labeli.  

� B. Mae’n ffiaidd! S’dim unrhyw siawns ei fod o fewn y “sell-by-date”!  

� C. Bwyd ysgol? Mae mwy fel gwenwyn! Mae’n mynd i’n gwneud ni i gyd yn sâl!  

CWIS: Cadw’r newyddion yn ddiogel a chyfreithlon. 

�   Mae cyfreithiau yn bodoli ar gyfer bwletinau ac adroddiadau newyddion i wneud yn siŵr fod  gwaith 

newyddiadurwyr yn gywir ac yn deg.    

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n torri’r gyfraith drwy sicrhau bod eich stori yn gywir, eich bod yn adrodd 

dwy ochr y stori a meddyliwch am sut y gall eich stori effeithio ar y bobl sy’n ymddangos ynddo. Ceisiwch 

ateb y cwestiynau cwis i brofi’ch sgiliau. 



 

 

Cwestiwn 4 

‘Rydych yn ysgrifennu adroddiad am beldroediwr enwog. Mae llun ohono ar y we. Beth ydych 

chi’n ei wneud? 

� A. Defnyddio’r llun yn eich adroddiad. 

� B. Defnyddio’r llun yn eich adroddiad. Ysgrifennu enw’r ffotograffydd o dan y  

  llun. 

� C. Darganfod pwy yw’r ffotograffydd. Cael eu caniatâd ysgrifenedig cyn  

  defnyddio’r llun. Ysgrifennu enw’r ffotograffydd o dan y llun.  

 

Cwestiwn 5 

‘Rydych yn darllen ar wefan newyddion bod meddyg yn y llys wedi’i gyhuddo o gam-drin claf. 

Beth allwch chi ei wneud? 

� A. Ysgrifennu’r adroddiad yn eich geiriau eich hun.  

� B. Dewis stori arall i’w chynnwys yn y bwletin. 

� C. Copïo rhannau o’r adroddiad o’r fersiwn ar-lein.  

 

Cwestiwn 6 

‘Rydych yn penderfynu sut i ysgrifennu stori – am gyffuriau – y bydd pobl ar hyd a lled Cymru’n 

gallu ei weld ar eich gwefan ysgol. Pa un o’r rhain fyddech chi’n ei ddewis?  

� A. Disgrifiad o’r amgylchiadau erchyll achosodd farwolaeth merch yn ei  

   harddegau wedi iddi gymryd cyffuriau.  

� B. Disgrifiad o sut mae deliwr cyffuriau yn gwneud a gwerthu cyffuriau. 

� C. Egluro pam mae pobl yn eu harddegau yn cael eu rhybuddio i beidio cam-drin  

  cyffuriau.  

 

Nodwch fod y cwis hwn wedi’i greu ar gyfer Gohebwyr Bwletin Ysgol. Efallai y byddai 

newyddiadurwyr profiadol â blynyddoedd o hyfforddiant, sy’n gallu trafod gyda chyfreithwyr, 

yn gwneud penderfyniadau gwahanol.  

 


