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Cyfnod Allweddol 3 

Archwiliad 
aer anhygoel

Amser
30-40 munud

Adnoddau
Gliniadur gyda mynediad 
at y rhyngrwyd neu daflen 

waith wedi’i hargraffu 
gyda data rhanbarthol 

wedi’i gynnwys

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Unigol

Amcanion
Archwilio tueddiadau ystadegau traffig ffyrdd cenedlaethol 
a rhanbarthol, yn benodol y mathau o gerbydau a’r ffyrdd 
a ddefnyddir.
Archwilio effaith defnyddio cerbydau ar lygredd aer ac allyriadau. 
Deall pwysigrwydd teithio llesol er mwyn lleihau allyriadau.

Cynllun sesiwn
Gofyn i ddisgyblion ddefnyddio data o ystadegau traffig ffyrdd yr 
Adran Drafnidiaeth i archwilio sut mae defnyddio cerbydau wedi 
newid dros y blynyddoedd. Gofyn iddyn nhw ffurfio damcaniaethau 
am y rhesymau dros y newidiadau. Anogwch nhw i ystyried y 
newidiadau tymor hir cyn y pandemig coronafeirws ynghyd ag 
effaith y cyfnodau o gyfyngiadau symud.
Bydd angen i’r disgyblion i ddefnyddio’r cyfrifiadau a ddarperir i 
gyfrifo sut mae siwrne ddyddiol i’r ysgol mewn car, bws neu ar feic 
yn creu gwahanol lefelau o allyriadau.

Dolen i ystadegau traffig ffyrdd yr Adran Drafnidiaeth:

https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-13.359/basemap-regions-countpoints
Rhesymau posibl am newid yn nefnydd cerbydau a ffyrdd:

• Technoleg (Sat Nav) yn galluogi defnyddio ffyrdd A a B llai yn haws.
• Mae teithio llesol yn dod yn gynyddol haws mewn dinasoedd, felly 

mae mwy o bobl yn defnyddio beic.

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref
Gellir cwblhau’r archwiliad ar liniadur neu ar y daflen waith.
Ar gyfer disgyblion nad oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd a graffiau tueddiadau 
cenedlaethol yr Adran Drafnidiaeth, mae’r graffiau sy’n dangos y tueddiadau cenedlaethol 
wedi’u darparu mewn pdf ychwanegol y gellir ei argraffu a’i roi i ddisgyblion yn ôl y galw. 
Ychwanegwch graffiau tueddiadau eich rhanbarth er mwyn eu cymharu. Argraffwch graffiau 
tueddiadau eich rhanbarth hefyd er mwyn cymharu, gallwch ddod o hyd i’r data rhanbarthol 
yma: https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-21.237/basemap-regions-countpoints

https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-13.359/basemap-regions-countpoints
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day3
https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-21.237/basemap-regions-countpoints
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Nod
Archwilio tueddiadau defnyddio cerbydau yn genedlaethol ac yn rhanbarthol 
ym Mhrydain rhwng 1993 a 2020.
Archwilio tueddiadau defnyddio ffyrdd yn genedlaethol ac yn rhanbarthol ym 
Mhrydain rhwng 1993 a 2020.
Archwilio effaith defnyddio cerbydau ar lygredd aer ac allyriadau.
Deall pwysigrwydd teithio llesol er mwyn lleihau allyriadau.

Damcaniaethau
Beth rydych chi’n disgwyl ei ddarganfod yn yr archwiliad hwn?
(Atebwch y cwestiwn hwn yn eich llyfr ysgrifennu.)

Dull
Rhan 1: dadansoddi data
Gan ddefnyddio eich dyfais, dilynwch y ddolen i weld data traffig ffyrdd 
yr Adran Drafnidiaeth: https://roadtraffic.dft.gov.uk/summary
Dewch o hyd i grynodeb y tueddiadau cenedlaethol a gwerthuswch sut 
mae defnydd cerbydau wedi newid rhwng 1993 a 2020. Pa gerbydau 
sydd wedi gweld cynnydd yn eu defnyddio, ac a oes rhai wedi gweld 
gostyngiad yn eu defnyddio?
Dewch o hyd i grynodeb y tueddiadau cenedlaethol a gwerthuswch 
sut mae defnydd mathau o ffyrdd wedi newid rhwng 1993 a 2020 
A oes newid wedi bod yn y mathau o ffyrdd a ddefnyddir?
Pa dueddiadau allwch chi eu gweld cyn 2020?
Sut mae’r hyn a ddigwyddodd yn 2020 wedi effeithio arnyn nhw?
Pa newidiadau ydych chi’n eu rhagweld ar gyfer y dyfodol a pham?
Gan ddefnyddio gwefan yr Adran Drafnidiaeth eto, dewiswch y 
rhanbarth rydych chi’n byw ynddo gan ddefnyddio’r ddolen hon: 
https://roadtraffic.dft.gov.uk/regions.
Cymharwch y tueddiadau rhanbarthol ar gyfer defnyddio cerbydau a 
ffyrdd â’r tueddiadau cenedlaethol rhwng 1993 a 2020. Beth sy’n debyg 
a beth sy’n wahanol?

https://roadtraffic.dft.gov.uk/summary
https://roadtraffic.dft.gov.uk/regions
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Rhan 2: cyfrifo allyriadau
Defnyddiwch yr wybodaeth isod i gyfrifo faint o allyriadau carbon deuocsid fyddai’n cael ei 
allyrru ar eich siwrne i’r ysgol gan ddefnyddio pob dull trafnidiaeth a restrir isod. Yn gyntaf, 
cyfrifwch bellter eich siwrne mewn milltiroedd, yna lluosi gyda’r ffigur isod.
Mae teithio llesol (cerdded, beicio, cadair olwyn) yn allyrru 0 cilogram o CO2/milltir
Mae ceir yn allyrru 0.30 cilogram o CO2/milltir
Mae bysiau’n allyrru 0.18 cilogram o CO2/milltir fesul teithiwr
Mae trenau’n allyrru 0.08 cilogram o CO2/milltir fesul teithiwr
Dalier sylw: Gall allyriadau carbon amrywio yn ôl mathau penodol o gerbydau, fel car bach 
neu gar mawr. Mae’r ffigurau a ddefnyddiwyd uchod wedi’u seilio ar gyfartaleddau penodol 
a gallwch eu defnyddio fel man dechrau ar gyfer archwilio ymhellach.

Canlyniadau
Cofnodwch yr hyn rydych wedi’i ddarganfod yn eich llyfr ysgrifennu. 
Cofiwch gynnwys eich cyfrifiadau ar gyfer y cyfrifiadau.

Casgliadau
Allwch chi gyrraedd casgliadau am eich canfyddiadau am y tueddiadau 
Cenedlaethol a Rhanbarthol a data allyriadau? Allwch chi awgrymu 
unrhyw resymau dros y canfyddiadau hyn? Allwch chi ddod i gasgliad 
am ba ddulliau trafnidiaeth sy’n well i’r amgylchedd?
(Atebwch y cwestiynau hyn yn eich llyfr ysgrifennu.)

Beth yw’r ffordd orau o gyrraedd yr ysgol?

Cerdded Beicio Trên Bws Rhannu car Gyrru

Mwyaf cynaliadwy Lleiaf cynaliadwy


