
Chwarae Teg?

Defnyddio'r Gemau Olympaidd i 
edrych ar anghydraddoldeb



Sesiwn 
Ddaearyddiaeth

Cydradd neu anghydradd?



BLE YN Y BYD?

Y DU

Peri
w

Viet Nam

Ethiopia India

Allwch chi leoli'r DU a Brasil ar fap o'r byd?



ADNABOD BANERI



Pa bethau sy'n debyg ac yn 
wahanol yn eich barn chi 
rhwng y gwledydd hyn a'r 
bobl sy'n byw ynddyn nhw?

PETHAU TEBYG A GWAHANOL



BETH YW ANGHYDRADDOLDEB?
Gallwn edrych ar anghydraddoldeb fel y 
gwahaniaeth rhwng y pethau sydd gan rai 
grwpiau o bobl o'u cymharu â phobl eraill.

Mae ychydig fel edrych ar ba mor fawr yw'r 
darn o deisen sydd gan un person o'i 
gymharu â pherson arall. 



ANGHYDRADDOLDEB RHWNG 
GWLEDYDD
Mae anghydraddoldeb 
rhwng gwledydd yn y byd.

Mae hyn yn golygu nad yw 
pethau wedi'u rhannu'n deg 
rhwng gwledydd.

Er enghraifft, mae rhai 
gwledydd yn gyfoethog ac 
mae eraill yn hynod o 
dlawd.



Rhowch y gwledydd hyn yn eu trefn 
yn ôl yr incwm cyfartalog y person.

•  Nigeria

•  Brasil

•  Nepal

•  Y DU

$11,530
 

$43,430
 

$2,970
 

$730
 



ANGHYDRADDOLDEB O FEWN 
GWLEDYDD
Hefyd mae anghydraddoldeb o fewn 
gwledydd.

Mae hyn yn golygu nad yw pethau'n cael eu 
rhannu'n deg o fewn yr un wlad.

Er enghraifft, efallai fod gan rai pobl fwy o 
arian nag eraill.



SGORIO ANGHYDRADDOLDEB O 
FEWN GWLEDYDD 

Gellir rhoi sgôr i wledydd (o'r enw mynegai Gini) i ddangos pa mor 
gydradd neu anghydradd maen nhw. 

0 
Mae sgôr o 0 yn golygu bod y wlad yn hollol gydradd, fod gan bawb 
yn y wlad honno'r un faint o arian.

Byddai hynny'n edrych yn debyg i hyn:

Mewn gwirionedd, does dim un wlad yn edrych fel hyn. 



SGORIO ANGHYDRADDOLDEB O FEWN GWLEDYDD
 

Mae sgôr o 100 yn golygu bod y wlad yn hollol anghydradd. 

Byddai hynny'n edrych yn debyg i hyn:

100 

Mewn gwirionedd, diolch byth, does dim un wlad yn edrych fel hyn 
chwaith. 



ANGHYDRADDOLDEB O FEWN 
GWLEDYDD 

Beth rydych chi'n meddwl yw'r sgôr cydraddoldeb 
ar gyfer y DU? 

Beth rydych chi'n meddwl yw'r sgôr cydraddoldeb 
ar gyfer Brasil? 

Ble bydden nhw'n dod ar y siart isod?

 0              25                   50                      75                  100

Hollol 
Gydradd 

Hollol 
Anghydradd 

Brasil Y DU



YSTYRIED ANGHYDRADDOLDEB
Nid mater o sut caiff arian ei rannu rhwng ac o fewn 
gwledydd yn unig yw anghydrddoldeb.

Gall fod anghydraddoldeb hefyd yn y mathau o 
gyfleoedd sydd gan bobl yn eu bywyd.



MEDALAU AC ATHLETWYR

1af
2il

3ydd



Incwm cyfartalog 
y person

Disgwyliad oes

Ôl troed carbon

TRYMPIAU OLYMPAIDD

Sgôr 
cydraddoldeb 

rhywedd

Sgôr tegwch

Poblogaeth



UCHAF NEU ISAF?
•  Athletwyr Gemau Olympaidd Llundain 2012 (y sgôr uchaf 

sydd orau) 

• Cyfanswm medalau Gemau Olympaidd Llundain 2012 (y 
sgôr uchaf sydd orau)

•  Disgwyliad oes (y sgôr uchaf sydd orau)

•  Incwm cyfartalog y person (y sgôr uchaf sydd orau)

•  Sgôr tegwch (y sgôr isaf sydd orau)

•  Poblogaeth (y sgôr uchaf sydd orau) 

•  Sgôr cydraddoldeb rhywedd (y sgôr uchaf sydd orau)

•  Ôl troed carbon (y sgôr isaf sydd orau)



AMSER MEDDWL
• Ar ba wahaniaethau y sylwoch chi 

rhwng y gwledydd?
• A gawsoch chi syndod o weld unrhyw 

rai o'r ystadegau hyn? Pa rai a 
pham?

• A ydych chi'n sylwi ar unrhyw 
batrymau rhwng nifer y medalau a'r 
athletwyr Olympaidd sydd gan wlad 
a'i gwerthoedd yn y dangosyddion 
eraill?



HOLI CWESTIYNAU AM Y DATA
• Pa wlad sydd â'r gwerth isaf ar gyfer 

y dangosydd hwn?
• Pa wlad sydd â'r gwerth uchaf ar 

gyfer y dangosydd hwn?
• Dewiswch ddwy wlad. Beth yw'r 

gwahaniaeth rhwng eu gwerthoedd 
yn y dangosyddion? Ailadroddwch 
hyn ar gyfer pâr arall o wledydd.



MEDDWL AM FAPIAU
• Pa wledydd sydd â'r gwerthoedd uchaf ar gyfer y 

dangosyddion hyn?
• Pa wledydd sydd â'r gwerthoedd isaf ar gyfer y 

dangosyddion hyn?
• Yn eich barn chi, beth allai fod yn rhesymau dros 

y gwahaniaethau mewn incwm cyfartalog y person 
rhwng gwledydd?

• Yn eich barn chi, beth allai fod yn rhesymau dros 
y gwahaniaethau yng nghyfanswm y medalau 
Olympaidd rhwng gwledydd?

• Ydych chi'n meddwl bod yr anghydraddoldebau 
hyn yn deg?



INCWM Y PERSON



MEDALAU OLYMPAIDD
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