
Phoenix@Hillside Taflen Atebion Enghreifftiol  

Pa drosedd mae gyrrwr neu deithiwr yn medru’i chyflawni pan eu bod mewn cerbyd?  

Yfed a Gyrru, Siarad ar ffôn symudol, Anfon Negeseuon Testun, peidio â gwisgo gwregys diogelwch, 

Gyrru tra dan ddylanwad cyffuriau, pethau eraill sy’n tynnu eich sylw h.y. bwyta / yfed/ y radio / 

chwaraewr Cryno Ddisgiau / plant heb fod mewn seddau plant, dim yswiriant, gyrru heb drwydded.  

Disgrifiwch o leiaf dau anaf sy’n deillio o Wrthdrawiad ar y Ffordd.   

Chwiplach, anafiadau i'r pen, methu cerdded, colli aelod o’r corff, anableddau difrifol 

Rhestrwch brif achosion Gwrthdrawiadau ar y Ffordd  

Yfed a Gyrru, goryrru, ffonau symudol, gwregysau diogelwch, cyffuriau, blinder 

Y cyntaf i gyrraedd lleoliad damwain 

Sut brofiad fyddai i chi? 

Teimlo’n ofnus, pryderus, dryslyd, mewn poen, gwan, methu cyfathrebu, methu symud, yn gaeth 

Pa gamau fyddech chi’n eu cymryd fel aelod o’r cyhoedd? 

Ffonio 999, Gofyn am yr Heddlu, Ambiwlans neu’r Gwasanaeth Tân yn ôl yr angen, darganfod lleoliad 

y digwyddiad, disgrifio unrhyw dirnodau, dweud sawl cerbyd sy’n gysylltiedig, faint o bobl a 

effeithiwyd, faint o bobl sy’n sownd yn eu cerbydau, ceisio stopio traffig sy’n dod atoch, os yw’n 

ddiogel i wneud hynny.  

Pa wybodaeth fyddech chi’n ei roi i’r Gwasanaethau Brys?  

Nifer y bobl a anafwyd, p’un ai eu bod yn ymwybodol, disgrifio’r math o anafiadau, tirnodau gerllaw.   

Pa anafedigion fyddai’n cael blaenoriaeth a pham?  

Y rhai hynny sy’n methu cyfathrebu yn lleoliad y ddamwain.  

Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref – Cwis 

1) Mynd allan ac yna ffonio’r Gwasanaeth Tân ac Achub  

2) 1 neu 2 

3) Unwaith yr wythnos 

4) Pob un o’r rhain 

5) Aros, disgyn a rholio 

6) Pob un o’r rhain 

7) Defnyddio cefn eich llaw i weld a yw dolen y drws yn boeth  



8) Na, rydych chi’n wallgof! 

9) Cau pob drws 

10) Aros i’r Diffoddwyr Tân i ddod  

11) Ffonio’r Gwasanaeth Tân ac Achub o ffôn cymydog  

12) Oes 

Rhestrwch y tair elfen 

Tanwydd, Gwres, Ocsigen 

Rhestrwch enghreifftiau o dair elfen y triongl tân  

Tanwydd – pren, dodrefn, papur 

Gwres – nwy, fflam, yr haul 

Ocsigen – aer 

Beth sy’n digwydd i’r tân os oes un o dair elfen y triongl tân yn cael ei gwaredu? 

Mae’n mygu, mae’n diffodd, mae’n diffodd yn araf 

Llosgi Bwriadol a Ffug Alwadau  

Disgrifiwch o leiaf dau o beryglon cynnau tân yn fwriadol a’u canlyniadau  

Tanau Glaswellt – dinistrio coetir a’r amgylchedd, anifeiliaid yn marw, pentrefi’n cael eu 

gwacáu, cost i berchenogion tir a chymunedau, peryglu bywydau Diffoddwyr Tân.  

Rhoi papur toiled ar dân yn nhoiledau’r ysgol – disgyblion mewn perygl, yr ysgol yn cael ei 

dinistrio, disgyblion yn cael eu cludo i ysgolion eraill, gorfod treulio mwy o amser yn teithio, 

cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau a’ch brodyr a’ch chwiorydd, colli gwaith ysgol, y 

posibilrwydd y gallai ffrind farw.  

Pa effeithiau mae ffug alwadau’n medru cael ar y Gymuned a’r Gwasanaethau Brys?  

Cymryd Adnoddau Brys i ffwrdd oddi wrth alwadau dilys, enw gwael, perygl yn uwch o 

wrthdrawiadau ar y ffordd a pheryglu bywydau wrth ymateb i alwadau, cost i drethdalwyr 

h.y. £2000 fesul galwad. 

Beth allai ddigwydd os cewch eich dal:  

Cynnau tanau’n fwriadol:  Medrwch gael eich arestio os ydych yn 10 oed a throsodd,  

canolfan gadw’r ifanc, carchar, dirwy, cofnod troseddol a fydd yn effeithio ar eich gyrfa yn y 

dyfodol.  

Gwneud Ffug Alwad:  O leiaf 6 mis o garchar, dirwy, cost talu’r ddirwy i rieni   



 

 

 


