
Tasg 2 > Gwrando a deall 

• Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain unwaith eto. 

• Darllenwch y cwestiynau ar ochr chwith y tabl a 
chysylltwch yr ateb cywir gyda phob cwestiwn. 

• Cewch dynnu llinell yn mynd o’r cwestiwn i’r ateb cywir. 

 

Cwestiwn Ateb 

Ble fyddai’r cogydd o bosib yn 
eistedd?	  

Ar ochr dde yr un sy’n 
croesawu 
	  

Ble ddylai rhieni eistedd?	   Cardiau ag enwau’r gwesteion 
arnyn nhw 
	  

Yn draddodiadol, ble mae’r 
gwestai gwrywaidd yn eistedd? 

Dwy lwy 

Ble mae’r gwestai benywaidd yn 
eistedd? 

Ynghanol lle bwyta pob 
gwestai 
	  

Ydy gosod dyn a menyw am yn 
ail yn angenrheidiol?	  

Nesaf at eu plant 
	  

Beth fyddai’n syniad i’w 
defnyddio er mwyn osgoi 
rhuthr gwyllt ar y funud olaf?	  

Mewn llinell syth i lawr drwy 
ganol y bwrdd o’r pen i’r droed 

Ble ddylai’r crych ynghanol y 
lliain bwrdd gael ei osod? 

I’r chwith 
	  

Os ydych chi’n paratoi cinio 
eistedd, faint ddylai’r lliain 
hongian o’r bwrdd?	  

Tuag at y plât 



Ble ddylai’r napcynau fynd ar y 
bwrdd?	  

Nac ydy 
	  

Ar ba ochr i’r napcyn ddylai’r 
fforc ginio mawr a’r fforc 
salad gael eu gosod?	  

Plât cinio 

Beth na ddylai fod ar y bwrdd 
pan fo’r gwesteion yn eistedd i 
lawr? 

Ar ochr dde y soser  

I ba gyfeiriad y dylai ymyl 
dorri’r gyllell dde wynebu? 

Wrth ddrws y gegin 
	  

Faint o lwyau ddylai fod ar y 
bwrdd os ydych chi’n gweini 
cawl a phwdin? 

Tua throedfedd a hanner 
	  

Faint uwchben y ffyrc y dylai’r 
blât fara a chyllell fenyn gael 
eu gosod? 

Tua 2 fodfedd uwchben y 
ffyrc 

	  

Ar ba ochr y soser ddylai’r llwy 
goffi gael eu gosod? 

I’r dde o wraig yr un sy’n 
croesawu 
	  

 

 

	  


