
Ymchwiliad
Pa esgid yw’r un orau i’w gwisgo ar gyfer y ras?

 

Gwnaeth rhai dysgwyr ym Mlwyddyn 8 ymchwiliad i gael gweld pa esgidiau yw’r 
rhai gorau i’w gwisgo os ydych chi ar fin rhedeg ras. 

Penderfynodd y dysgwyr lusgo mathau gwahanol o esgidiau (esgidiau ymarfer, 
cynfas, llafnau, heicio, stydiau) ar draws wyneb desg a chofnodi’r grym roedd ei 
angen i gael yr esgid i symud.

Math o esgid

Grym roedd ei angen i symud yr esgid (N)

Cynnig 1af 2ail gynnig 3ydd cynnig 4ydd cynnig 5ed cynnig
Gwerth 
mwyaf 
tebygol

Ymarfer 11 12 13 11 11 11

Cynfas 12 10 10 12 10 11

Llafnau 8 7 9 7 6 7

Heicio 10 14 17 13 12 13

Stydiau 7 6 4 6 5 6

Tudalen 1 o 2



 

Cwestiynau 
•  Trafodwch yn eich grwpiau y rhesymau pam rydych 

chi’n credu bod gwahaniaethau yn y darlleniadau.

•  Os ydych wedi cymryd un darlleniad yn unig ar gyfer 

pob esgid, pa esgid fyddwch chi’n dweud yw’r orau  

o ran gafael? Esboniwch eich ateb. 

•  Os ydych wedi cymryd dau ddarlleniad ar gyfer pob 

esgid, fydd eich ateb yn wahanol? Esboniwch eich 

ateb. 

•  Drwy ddefnyddio’r data yma, fyddech chi’n newid 

eich meddwl ynglŷn â pha esgid sydd â’r afael orau 

wedi’r trydydd, pedwerydd a’r pumed darlleniad? 

•  Rhestrwch yr esgidiau o ran gafael, o’r mwyaf hyd y 

lleiaf. 

•  Oes unrhyw ganlyniad ar gyfer unrhyw esgid nad 

yw’n ffitio i’r patrwm cyffredinol? Os oes, pa un a 

pham? Ddylech chi bara i gynnwys y canlyniad yma 

yn eich casgliadau terfynol? Beth fyddwn ni’n galw 

canlyniadau nad ydyn nhw’n ffitio i’r patrwm?  

• Ydych chi’n fwy ffyddiog bod eich canlyniad terfynol 

yn gywir wedi i chi gymryd pum darlleniad yn hytrach 

nag un? Esboniwch eich ateb. 

•  Pam bydd gwyddonwyr bob amser yn cymryd mwy 

nag un darlleniad?
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