
CYMRU AM EICH BYD
Taflen gwestiynau Meistr cwis:

Yn gwybod rhywbeth neu ddau am natur Cymru, Awr Ddaear a helpu ein planed?
Gwiriwch eich atebion ar y dudalen nesaf.
1. Mae poblogaeth Cymru yn cyfrif yn fras am faint o boblogaeth y DU?
a. 12%      b. 8%      c. 5%

 
2. Mae morwellt, gwlypdiroedd a mawn i gyd yn gynefinoedd Cymru sy'n helpu i gloi carbon - 
ac felly’n helpu i daclo newid hinsawdd. Ond pa gynefin sy'n cloi'r mwyaf o garbon fesul hectar?

3. Faint o wledydd a thiriogaethau sydd bellach yn cymryd rhan yn Awr Ddaear?
a. Dros 180 a. Dros 180      b. Rhwng 120 - 180      c. Dan 120

4. Beth allwn ni i gyd gwneud i leihau effaith ‘Cymru’ ar y blaned?
a. Ymgyrchu - cefnogi ymgyrchoedd neu gychwyn ymgyrch eich hun!
b. Defnyddiwch eich llais - pleidleisiwch dros newid, ysgrifennwch at eich cynrychiolydd lleol a chwrdd  â nhw, 
  siaradwch â'ch teulu a ffrindiau.
c. Prynu cynhyrchion sy'n gyfeillgar i'r blaned!
ch. Pob un o'r uchod

5. Beth yw anifail cenedlaethol ‘Cymru’? [cliw: aderyn ydy]5. Beth yw anifail cenedlaethol ‘Cymru’? [cliw: aderyn ydy]

6. Pa anifail sy'n llythrennol yn 'small red cow' yn Gymraeg?
a. 'Ladybird'
b. 'Goat'
c. 'Octopus'

7. Ble yng Nghymru y byddech chi'n dod o hyd i 3 murlun barddoniaeth newydd ar thema Awr Ddaear 
wedi'u creu gan blant ysgol leol, Bardd Plant Cymru a WWF Cymru?
a.a. Treorci, Aberteifi a Rhyl
b. Caerffili, Llanelli a Wrecsam
c. Caerdydd, Aberystwyth a Bangor

8. Dechreuodd Awr Ddaear yn 2007 - ond ym mha wlad y dechreuodd?
a. Yr Ariannin
b. Awstralia
c. Unol Daleithiau America

9. Gellir dod o hyd i David9. Gellir dod o hyd i David Attenborough: A Life On Our Planet, ffilm a enwebwyd am Bafta, ar ba 
blatfform?
a. Netflix
b. Amazon Prime
c. Apple TV

 
10. Pa ynys yng Nghymru sy'n fwyaf enwog am ei phâl?
aa. Ynys Enlli
b. Ynys Sgomer
c. Ynys Echni 

Twitter: @WWFCymru
Instagram: @wwfcymru
Faceook: WWF Cymru



CYMRU AM EICH BYD
Taflen atebion

1. Mae poblogaeth Cymru yn cyfrif yn fras am faint o boblogaeth y DU?
c. 5% 

 
2. Mae morwellt, gwlypdiroedd a mawn i gyd yn gynefinoedd Cymru sy'n helpu i gloi carbon - 
ac felly’n helpu i daclo newid hinsawdd. Ond pa gynefin sy'n cloi'r mwyaf o garbon fesul hectar?

Corsydd mawn! Yng Nghymru, mae naw gwaith yn fwy o garbon yn cael ei storio mewn mawn nag yn 
llystyfiant cyfan.llystyfiant cyfan.

3. Faint o wledydd a thiriogaethau sydd bellach yn cymryd rhan yn Awr Ddaear?

a. Dros 180!

4. Beth allwn ni i gyd gwneud i leihau effaith ‘Cymru’ ar y blaned?

ch. Pob un o‘r uchod!

5. Beth yw anifail cenedlaethol ‘Cymru’?
Y Barcud Coch.
Oeddech chi'n Gwybod: Gyrrwyd Barcutiaid Coch bron i ddiflaniad ond maent bellach yn Oeddech chi'n Gwybod: Gyrrwyd Barcutiaid Coch bron i ddiflaniad ond maent bellach yn ffynnu eto 
mewn sawl rhan o Gymru diolch i ymdrechion cadwraeth.

6. Pa anifail sy'n llythrennol yn 'small red cow' yn Gymraeg?

a. Ladybird (Cymraeg = buwch goch gota)

7. Ble yng Nghymru y byddech chi'n dod o hyd i 3 murlun barddoniaeth newydd ar thema Awr Ddaear 
wedi'u creu gan blant ysgol leol, Bardd Plant Cymru a WWF Cymru?

a. Treorci, Aberteifi a Rhyl 

8. Dechreuodd8. Dechreuodd Awr Ddaear yn 2007 - ond ym mha wlad y dechreuodd?

b. Awstralia

9. Gellir dod o hyd i David Attenborough: A Life On Our Planet, ffilm a enwebwyd am Bafta, ar ba 
blatfform?

a. Netflix

 
10. Pa ynys yng Nghymru sy'n fwyaf enwog am ei phâl?

b.b. Ynys Sgomer
Twitter: @WWFCymru
Instagram: @wwfcymru
Faceook: WWF Cymru


