
Cwis
Cwestiwn 1

Sawl swydd ledled y byd fydd wedi newid erbyn 2022, yn ôl yr amcangyfrifon, oherwydd technoleg

awtomeiddio a newidiadau yn y gweithle?

a) 500,000          b) 25 miliwn           c) 75 miliwn

Pa ganran o oedolion Cymru sydd ar hyn o bryd dros bwysau neu’n or-dew?

a) 25%               b) 65%                    c) 47%

Question 3

Pa oedran yw’r un ble mae hanner pob problem iechyd meddwl yn dechrau?a) 25                   

b) 14                       c) 40

Erbyn 2039, amcangyfrifir y bydd nifer y bobl sydd dros 65 mlwydd oed wedi codi gan ba ganran?a)

44%               b) 28%                    c) 14%

Pa ganran y mae trafnidiaeth yn ei gyfrannu i allyriadau nwyon tŷ-gwydr Cymru?

a) 10%               b) 14%                    c) 20%

Pa ganran o boblogaeth y byd fydd yn byw mewn ardaloedd trefol erbyn 2050?

a) 50%               b) 35%                    c) 68%

Ers 1970, pa ganran o famaliaid, adar, pysgod ac ymlusgiaid y byd sydd wedi cael eu colli?

a) 60%               b) 24%                    c) 40%

Ble greodd yr adeilad swyddfa gyntaf i gael ei hargraffu’n 3D?

a) USA               b) Dubai                c) Japan

Pa ganran o deuluoedd Cymru sydd ddim yn defnyddio car?

a) 5%               b) 15%                    c) 25%

Pa ganran o deuluoedd Cymru sydd ddim yn defnyddio car?

a) 50,000          b) 165,000            c) 105,000
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Atebion
Ateb 1

Sawl swydd ledled y byd fydd wedi newid erbyn 2022, yn ôl yr amcangyfrifon, oherwydd technoleg

awtomeiddio a newidiadau yn y gweithle?

a) 500,000          b) 25 miliwn           c) 75 miliwn

Pa ganran o oedolion Cymru sydd ar hyn o bryd dros bwysau neu’n or-dew?

a) 25%               b) 65%                    c) 47%

Pa oedran yw’r un ble mae hanner pob problem iechyd meddwl yn dechrau?

a) 25                   b) 14                       c) 40

Erbyn 2039, amcangyfrifir y bydd nifer y bobl sydd dros 65 mlwydd oed wedi codi gan ba ganran?a)

44%               b) 28%                    c) 14%

Pa ganran y mae trafnidiaeth yn ei gyfrannu i allyriadau nwyon tŷ-gwydr Cymru?

a) 10%               b) 14%                    c) 20%

Pa ganran o boblogaeth y byd fydd yn byw mewn ardaloedd trefol erbyn 2050?

a) 50%               b) 35%                    c) 68%

Ers 1970, pa ganran o famaliaid, adar, pysgod ac ymlusgiaid y byd sydd wedi cael eu colli?

a) 60%               b) 24%                    c) 40%

Ble greodd yr adeilad swyddfa gyntaf i gael ei hargraffu’n 3D?

a) USA               b) Dubai                c) Japan

Pa ganran o deuluoedd Cymru sydd ddim yn defnyddio car?

a) 5%               b) 15%                    c) 25%

Pa ganran o deuluoedd Cymru sydd ddim yn defnyddio car?

a) 50,000          b) 165,000            c) 105,000
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