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Mathemateg – Sioe sleidiau A



MATHEMATEG 1

Mesur anghydraddoldeb





BETH YW YSTYR 
ANGHYDRADDOLDEB?
Gallwn feddwl am anghydraddoldeb fel y 
gwahaniaeth rhwng y pethau sydd gan rai grwpiau 
o bobl o’u cymharu â grwpiau eraill o bobl.

Mae hyn ychydig yn debyg i edrych ar ba mor fawr 
yw’r darn o deisen sydd gan y naill berson o’i 
gymharu â’r llall.



INCWM A CHYFOETH
Incwm yw swm yr arian y mae gwlad 
neu unigolyn yn ei ennill o ganlyniad i 
waith â thâl neu fuddsoddiadau.

Cyfoeth yw cyfanswm gwerth popeth y 
mae gwlad neu unigolyn yn berchen 
arno ar ôl tynnu unrhyw ddyledion.



ANGHYDRADDOLDEB RHWNG 
GWLEDYDD
Ceir anghydraddoldeb 
rhwng gwledydd y byd.

Mae hyn yn golygu nad yw 
pethau’n cael eu rhannu’n 
deg rhwng gwledydd.

Er enghraifft, mae rhai 
gwledydd yn gyfoethog tra 
mae eraill yn eithriadol o 
dlawd.



ANGHYDRADDOLDEB O RAN 
CYFOETH

Lefelau cyfoeth (UDA$)

Llai na UDA$ 5,000

UDA$ 5,000 i 25,000

UDA$ 25,000 i 100,000

Dim data

Mwy na UDA$ 100,000

Ffynhonnell: Amcangyfrifon gwreiddiol; gweler y testun i 
gael eglurhad o’r dulliau



BETH YW BYWYDAU IFANC?
Prosiect ymchwil rhyngwladol sy’n ystyried 
sut y mae tlodi’n effeithio ar fywydau pobl 
ifanc yw Bywydau Ifanc. Mae’n cael ei arwain 
gan dîm yn Adran Datblygu Rhyngwladol 
Prifysgol Rhydychen.  

Bu’r ymchwilwyr yn dilyn bywydau 12,000 o 
bobl ifanc mewn pedair gwlad – Ethiopia, 
India, Periw a Fiet-nam – am 15 mlynedd 
rhwng 2000 a 2015.



BLE AR Y DDAEAR?
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A allwch chi gael hyd i’r Deyrnas Unedig, Ethiopia, India, 
Periw a Fiet-nam ar fap o’r byd?



ANGHYDRADDOLDEB O FEWN 
GWLEDYDD
Ceir anghydraddoldeb o fewn gwledydd 
hefyd.

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

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



BETH YW ANGHYDRADDOLDEB?
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YSTYRIED ANGHYDRADDOLDEB
Nid yw anghydraddoldeb yn ymwneud â faint o arian sy’n 
cael ei rannu rhwng gwledydd neu o fewn gwledydd yn unig.

Mae anghydraddoldeb hefyd yn ymwneud â’r mathau o 
gyfleoedd sydd ar gael i bobl yn eu bywydau.



Phuoc     Fiet-nam



H’Mai         Fiet-nam



MAE ANGHYDRADDOLDEB EITHAFOL 
YN ANGHYFIAWN
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CYFRIFO CYMHAREB PALMA

Incwm cyfun y 10% cyfoethocaf 
(y degfed grŵp)

Incwm cyfun y 40% tlotaf 
(grwpiau un i bedwar) 



RHOWCH NHW MEWN TREFN

Y Deyrnas 
Unedig

India

Periw

Fiet-nam

Ethiopia Mwyaf cyfartal

Lleiaf cyfartal



PROBLEMAU PALMA          TABL 1

Gwlad 
Cymhareb Palma (i ddau le 
degol) 

Ethiopia 1.29 

India 1.50 

Periw 2.46 

Fiet-nam 1.75 

Y Deyrnas Unedig 1.25 



PROBLEMAU PALMA    TABL 2

Gwlad 
Cymhareb Palma (i ddau le 
degol) 

Ethiopia 1.33 

India 1.50 

Periw 2.42 

Fiet-nam 1.74 

Y Deyrnas Unedig 1.25 



ANGHYDRADDOLDEB O AMGYLCH Y BYD

MYNEGAI GINI

Dim data Cyfernod GINI
Ffynhonnell: CIA – The World 
Factbook 2009



MATHEMATEG 2

Mesur datblygiad



BETH YW BYWYDAU IFANC?
Mae’r ymchwilwyr wedi casglu llawer o 
ddata am fywydau’r bobl ifanc. Maen nhw 
hefyd wedi cyf-weld â’r bobl ifanc a rhai o’u 
teuluoedd.  

Elmer yw hwn – un 
o’r bobl ifanc a 
gafodd ei gyf-weld 
yn ystod y prosiect. 
Mae e’n dod o 
Beriw. 



BETH YW DATBLYGIAD?
• Gallwn ystyried datblygiad fel y 

broses y bydd rhywle’n mynd 
drwyddi i wella mewn rhyw ffordd.

• Mae gwledydd ‘datblygedig’ yn aml 
yn cael eu hystyried yn wledydd lle 
mae’r safonau byw’n well nag y 
maent mewn gwledydd ‘llai 
datblygedig’.



Incwm cyfartalog 
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MESUR DATBLYGIAD



Cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau

Nifer y meddygon 
fesul 1,000 o bobl

Allyriadau CO2

Defnyddwyr y 
Rhyngrwyd

Tanysgrifiadau 
ffonau symudol

Y ganran sy’n byw 
mewn tlodi eithafol

MESUR DATBLYGIAD



CYFLE I FEDDWL
• Pa ddangosydd yw’r dull gorau o fesur datblygiad yn 

eich tyb chi, a pham?

• Pa broblemau a allai godi o ran defnyddio rhai o’r 
dangosyddion datblygiad hyn yn eich tyb chi?

• Beth fyddai orau yn eich tyb chi – defnyddio un 
dangosydd datblygiad yn unig neu ddefnyddio nifer o 
ddangosyddion gwahanol? Pam ydych chi’n meddwl 
hyn?

• O ystyried y gwahanol ddangosyddion datblygiad, pa 
batrymau a allai ddod i’r amlwg a pha gysylltiadau a allai 
fodoli rhyngddyn nhw yn eich tyb chi? 

• Sut gallech chi brofi eich rhagfynegiadau?



GÊM GARDIAU DATBLYGIAD

• Sut mae’r dangosyddion datblygiad hyn yn amrywio o 
wlad i wlad?

• A oes unrhyw ddata wedi’ch synnu? Pa ddata a pham?
• Pa fylchau ydych chi’n sylwi arnyn nhw rhwng gwledydd?
• Pa wlad sydd fwyaf ‘datblygedig’ yn eich tyb chi, a 

pham? Pa wlad sydd leiaf ‘datblygedig’ yn eich tyb chi, a 
pham?

• Pa un o bedair gwlad y prosiect Bywydau Ifanc (Ethiopia, 
India, Periw a Fiet-nam) sydd fwyaf ‘datblygedig’/leiaf 
‘datblygedig’ yn eich tyb chi? Sut mae’r Deyrnas Unedig 
yn cymharu â nhw?



DISGWYLIAD OES A CHYNNYRCH 
MEWNWLADOL CRYNSWTH (CMC) Y PEN

CMC y pen (UDA$ cyfredol)
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MATHEMATEG 3

Bylchau o fewn gwledydd 1



PA WEITHGAREDDAU YDYCH CHI’N EU 
GWNEUD BOB DYDD?

Cysgu

Mynd i’r ysgol

Tasgau fferm deuluol neu 
fusnes teuluol

Gweithio am dâl 
tu allan i’r 
cartref

Tasgau domestig

Astudio tu allan i’r 
ysgol

Chwarae neu 
weithgareddau 
hamdden

Gofalu am 
eraill



DIWRNOD HADUSH    ETHIOPIA
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Hadush         Ethiopia



CYMHARU MEINTIAU SAMPLAU
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Math o weithgaredd

Maint y sampl (100)

Maint y sampl (1000)

Hadush
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