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Cyflwyno’r cefndir a defnyddio 
graffiau gwasgariad



Llun gan: Oxfam

Pa gwestiynau sydd gennych am y llun 
hwn?



Byw yn Ethiopia



Byw yn Ethiopia



Byw yn Ethiopia



Menywod yn Ethiopia



Sut fywyd yw un y menywod 
sy’n cynhyrchu mêl?
Cyflwyno’r cefndir…



Llun gan: Oxfam

Menyw Ethiopaidd gyda’i chychod gwenyn



Gwenynwragedd yn cydweithio
Llun gan: Oxfam



Menywod Ethiopaidd mewn 
marchnad

Llun gan: Oxfam



Cynhaliodd Oxfam y prosiect 
Ymchwilio i Weithredu ar y Cyd 
gan  Fenywod (WCA), a gafodd ei 
lansio yn 2009, â chyllid gan 
Sefydliad 
Bill a Melinda Gates. Casglodd yr 
ymchwil dystiolaeth am y modd y 
gall gweithredu ar y cyd wella 
incwm tyddynwragedd, cryfhau eu 
hasedau a grymuso’r 
tyddynwragedd ymhellach. Roedd 
menywod a oedd yn cynhyrchu 
mêl yn Ethiopia yn un grŵp a oedd 
yn rhan o’r prosiect hwn.

Llun gan: Oxfam



Pa ffracsiwn o oriau gwaith y byd 
y mae menywod yn ei gwblhau?

Cwis Cyflym
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Pa ffracsiwn o oriau gwaith y byd 
y mae menywod yn ei wneud?

Cwis Cyflym



Pa ganran o incwm y byd y mae 
menywod yn ei hennill?

Cwis Cyflym
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Pa ganran o incwm y byd y mae 
menywod yn ei hennill?

Cwis Cyflym



Pa ganran o eiddo’r byd y mae 
menywod yn berchen arni?

Cwis Cyflym
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Pa ganran o eiddo’r byd y mae 
menywod yn berchen arni?

Cwis Cyflym
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Y mynegrifau cyfoeth o’u cymharu ag oed y rhai nad ydynt yn aelodau WCA yn Ethiopia

Beth y mae’r 
pwynt hwn 
yn ei 
gynrychioli?

Beth y gallwch 
ei ddweud am 
yr un dan 
sylw?
Allanolyn yw’r 
enw a roddwn 
ar hwn.

Graffiau Gwasgariad



Graffiau Gwasgariad
Y mynegrifau cyfoeth o’u cymharu ag oed y rhai nad ydynt yn aelodau WCA yn Ethiopia

A oes 
perthynas 
rhwng yr oed 
a’r cyfoeth?
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Graffiau Gwasgariad
Y mynegrifau cyfoeth o’u cymharu ag oed y rhai nad ydynt yn aelodau WCA yn Ethiopia

Po hynaf        
      yr un dan 
sylw,               
 y cyfoethocaf 
ydyw.

Dengys hyn 
gydberthynia
d positif.
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Graffiau Gwasgariad
Y mynegrifau cyfoeth o’u cymharu ag oed y rhai nad ydynt yn aelodau WCA yn Ethiopia

Gelwir y llinell 
goch yn 
“llinell ffit 
orau’ a dylai 
ddangos  
‘tuedd’ y 
data’. 

Nid oes 
rhaid i 

linell ffit 
orau fynd 

drwy’r 
tarddbwynt 
(dim ond 

mewn 
Gwyddoni

aeth y 
mae 

hynny)!
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Nid yw’n 
ymddangos 
bod perthynas 
rhwng oed a 
chyfoeth 
ymysg 
aelodau WCA. 
Beth y gallai 
hyn ei ddweud 
wrthych am y 
gwahaniaeth y 
mae WCA yn 
ei wneud yn 
Ethiopia?

Graffiau Gwasgariad
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Y mynegrifau cyfoeth o’u cymharu ag oed y rhai nad ydynt yn aelodau WCA yn Ethiopia



Cydberthyniad 
positif

Cydberthyniad 
negatif

Nid oes 
cydberthyniad
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Graffiau Gwasgariad

• Cydberthyniad
— Sut y disgrifir cydberthyniad: ‘positif’, ‘negatif’ neu ‘nid oes 

cydberthyniad’.

• Perthynas
— Mae’r berthynas yn rhoi mwy o eglurhad am y duedd neu’r patrwm a 

welir 
e.e. Po fwyaf yr addysg y mae menyw yn ei chael, y mwyaf yr arian 
y gall hi ei ennill.



• Plotiwch eich graff gwasgariad eich hunan gan ddefnyddio’r 
data a ddarparwyd.   

• Pa gydberthyniad y mae eich graff yn ei ddangos?

• Beth yw perthynas y data?

A allwch ddefnyddio’ch graff gwasgariad I ragfynegi faint 
o gynnyrch y gallai menyw 50 oed ei gynhyrchu? 
GAIR I GALL: Defnyddiwch eich Llinell Ffit Orau (LlFO).

Graffiau Gwasgariad



Graffiau Gwasgariad
I bawb – Parwch y geiriau â’r diffiniadau.

Cydberthyniad

Perthynas

Llinell ffit orau 

Yr hyn sydd orau’n cynrychioli 
tuedd y data

Egluro sut y mae un newidyn yn 
newid gyda’r llall

Positif, negatif neu nid oes 
cydberthyniad



Graffiau Gwasgariad

• Edrychwch ar Daflen Waith ‘C’ i Ddysgwyr.

• Beth y mae’r graff yn ei ddweud wrthych?

• A allwch dynnu llinell ffit orau os ydych ddim ond yn 
ystyried y menywod sydd wedi cael peth addysg?
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