
Cwblhewch bob her i ennill pwyntiau a dringo’r byd busnes. 
Mae’r heriau hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr TGAU a TAG.

Her Pwyntiau 
ar gael

Pwyntiau a 
ennillwyd

1 Gwyliwch bennod o Dragons Den a chreu geirfa (termau a diffiniadau) o’r termau 
busnes a ddefnyddiwyd. 4

2 Crëwch amcan CAMPUS (SMART) ar gyfer tecawê bwyd cyflym lleol, archfarchnad 
genedlaethol a gwneuthurwr electroneg fyd-eang. 1

3 Nodwch beth mae ‘ffyrlo’ yn ei olygu. Esboniwch pam mae’r llywodraeth wedi 
cyflwyno cynllun ffyrlo. 3

4
Casglwch dri darn o ddefnydd pecynnu ar gyfer nwyddau defnyddwyr. Esboniwch sut 
mae’r pecynnu’n diogelu’r cynnyrch, yn rhoi gwybodaeth i’r defnyddiwr ac yn denu 
prynwyr posibl.

3

5 Ymchwiliwch i enghraifft o fenter gydweithredol. Esboniwch sut mae ei nodau a’r 
ffordd y mae wedi’i osod yn wahanol i fathau eraill o fusnesau yn y sector preifat. 2

6 Dewch o hyd i ddau graff gwahanol yn dangos data economaidd ar gyfer y 6 -12 mis 
diwethaf. Esboniwch beth mae’r data’n ei ddangos a’i effaith bosibl ar fusnesau. 2

7 Cynhyrchwch hysbyseb ar gyfer bwyty wedi’i anelu at dargedu cwsmeriaid ar ôl i’r 
pandemig Coronafeirws fod ar ben. 2

8 Esboniwch beth yw ystyr hunangyflogedig. Esboniwch pa gymorth y mae’r 
llywodraeth wedi’i roi i bobl hunangyflogedig yn ystod pandemig y Coronafeirws. 2

9 Gwyliwch y rhaglen deledu Aldi vs Lidl: Supermarket Wars – Channel 5. Crynhowch 
sut mae’r busnesau hyn yn cystadlu ac wedi tyfu yn y farchnad groser. 3

10 Casglwch dair hysbyseb sy’n dangos gweithgareddau busnes moesegol. 2

11 Cynhyrchwch boster i ddangos amrywiaeth cynhyrchion un busnes amlwladol byd-
eang. 2

12 Dewiswch siop ar-lein rydych yn ei defnyddio a chrynhoi sut mae’n cyflawni 
gwasanaeth da i gwsmeriaid. 3

13 Tynnwch luniau o 5 o nwyddau traul sy’n para a 5 o nwyddau traul sydd ddim yn para 
a chrëwch boster. 2

14 Gwyliwch What Britain buys and sells in a day – Cars. Crynhowch nodweddion 
allweddol y logisteg a’r dulliau cynhyrchu a ddefnyddir. 3

15 Casglwch ddefnydd pecynnu bar siocled, crëwch boster i ddangos sut mae bariau 
siocled yn cael eu targedu at wahanol segmentau o’r farchnad. 2

16 Diffiniwch Pwynt Gwerthu Unigryw (USP). Dewiswch dri busnes sydd â Phwynt 
Gwerthu Unigryw (USP) a chasglwch ddelweddau i ddangos hyn. 2

17 Esboniwch pam mae llif arian yn broblem fawr i lawer o fusnesau yn ystod pandemig 
y Coronafeirws. 2

18 Casglwch dair erthygl newyddion o wefan y BBC ar bandemig y Coronafeirws sy'n 
ymwneud â'r ddamcaniaeth fusnes rydych wedi ymdrin â hi yn eich gwersi. 3

19
Gwnewch ymchwil i’r farchnad drwy gyfryngau cymdeithasol i ddarganfod beth fydd 
eich ffrindiau a’ch teulu yn gwario eu harian arno pan fydd pandemig y Coronafirws 
ar ben. Lluniwch siart i gyflwyno’r data.

3

20 Ysgrifennwch gyfrif 200 gair ar sut y gallai arferion gweithio newid o ganlyniad i 
bandemig y Coronafirws. 4

Cyfanswm Pwyntiau 50

Adiwch eich pwyntiau i weld pa mor llwyddiannus yr ydych ym myd busnes.

Cyfanswm Pwyntiau
1- 12 Unig fasnachwr annibynnol cychwynnol sydd yn adennill costau yn unig.

13-25 Rheolwr gyfarwyddwr a phrif gyfranddaliwr mewn busnes cyfyngedig preifat proffidiol.

26-38 Entrepreneur llwyddiannus ac enillydd The Apprentice 2025.

39-50 Guru busnes ysbrydoledig a Phrif Weithredwr busnes amlwladol byd-eang mawr.
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