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Dysgwyr
Amodau Arbennig

1.  Diffinio’r Dysgwyr
Mae 3 lefel yn y cystadlaethau ar gyfer oedolion (dros 18 oed):

Mynediad: wedi derbyn hyd at 100 awr o oriau cyswllt

Sylfaen: wedi derbyn hyd at 300 o oriau cyswllt

Uwch: wedi derbyn dros 300 o oriau cyswllt

Agored: Cystadlaethau sy’n agored i unrhyw un sydd wedi dysgu’r
Gymraeg fel oedolyn ac i ddisgyblion ysgol sydd ddim wedi derbyn addysg
gyfrwng Cymraeg

2. Llwyfan
Rhaid i enwau’r holl gystadleuwyr, ar y ffurfflen briodol ynghyd â’r tâl
priodol, fod yn llaw’r Trefnydd erbyn 1 Mai 2010.  Bydd rhagbrawf neu
ragwrandawiad i bob cystadleuaeth. 

3. Cyfansoddi
Rhaid i’r cyfansoddiadau fod yn llaw’r Trefnydd erbyn 1 Ebrill 2010. 

Cystadleuaeth ar lwyfan y pafiliwn

115. Llefaru Unigol Agored
‘Cynefin’, Robat Powel, Cerddi’r Cymoedd, gol. Manon Rhys [Gomer] 
Lefel: Agored

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Ysgol Gymraeg Brynmawr)

Cystadlaethau ym Mhabell y Dysgwyr
Bydd piano ar gael ond rhaid darparu eich cyfeiliant eich hun

116. Cân: unawd o’ch dewis chi mewn unrhyw arddull
Lefel: Agored

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20 (Maureen Potter, Coed Duon)

117. Grŵp canu o 5 neu fwy mewn nifer, unrhyw gân o’ch dewis chi
mewn unrhyw arddull
Lefel: Agored a chaniateir hyd at 2 o Gymry Cymraeg

Gwobrau:
1. £100 (Hywel Davies, Aberdaugleddau er cof am William Davies, North
Neeston, Aberdaugleddau)
2. £60 (Phyllis Ellis, Penisarwaun)
3. £40 

118. Parti Llefaru hyd at 12 mewn nifer
‘Cwm Rhymni’, Idris Davies, Cerddi’r Cymoedd, gol. Manon Rhys [Gomer]
Lefel: Agored

Gwobrau:
1. £100 
2. £60 
3. £40

119. Cyflwyno stori ddoniol/cyfres o jôcs
Lefel: Agored

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20 (Gwyn William Richards, Abertyleri)
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120. Sgets i ddau neu fwy
Testun: Dysgu 
Lefel: Agored
Amser: rhwng 2-5 munud

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20

Beirniaid: Edward a Gwyneth Morus Jones

Cyfansoddi

121. Cystadleuaeth Y Gadair
Cerdd: Adfywiad
Lefel: Agored

Gwobr:
Cadair (Pat Neill) a £75 

Beirniad: Tudur Dylan Jones

122. Cystadleuaeth y Tlws Rhyddiaith
Darn o ryddiaith, hyd at 500 o eiriau
Testun: Joio
Lefel: Agored

Gwobr:
Tlws a £75 

Beirniad: Emyr Davies

123. Darn o ryddiaith
Tua 100 o eiriau
Testun: Fy ardal i
Lefel: Mynediad

Gwobr:
£50 (Er cof am Jane Williams, Risca gan Geraint, Rhian ac Owain)

Beirniad: Shân Morgan

124. Darn o ryddiaith
Tua 150 o eiriau
Testun: Diwrnod perffaith 
Lefel: Sylfaen

Gwobr:
£50 (Margaret Hazel Cameron, Glyn Ebwy)

Beirniad: Angharad Lewis

125. Gwaith Grŵp
Casgliad o eitemau amrywiol i lenwi tudalen maint A4 ar gyfer papur bro
Lefel: Agored

Gwobr:
£100

Beirniad: Robyn Davies

126. Blog gan unigolyn yn cynnwys o leiaf tri mewnbwn, dim mwy na 300
gair yr un
Lefel: Agored

Gwobr:
£50 

Beirniad: Rhys Wynne

127. Cerdyn post
tua 50 o eiriau
Lefel: Mynediad

Gwobr:
£50 (Sue James, Clydach, Y Fenni)

Beirniad: I. Colin Williams
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Paratoi deunydd ar gyfer Dysgwyr
Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg

128. Paratoi pecyn o ddeunyddiau ar gyfer rhieni newydd i ddysgu
Cymraeg gyda’u plant. Gall y gystadleuaeth hon fod yn addas ar gyfer
unigolion neu grwpiau e.e. Cylchoedd Ti a Fi
Lefel: Agored

Gwobr:
£100 

Beirniad: Catrin Saunders

129. Tlws Dysgwr y Flwyddyn
Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn bellach wedi ennill ei lle fel un o
brif gystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Y nod yw tynnu sylw at
y ffaith fod pobl yn llwyddo i ddysgu Cymraeg, ac nid yn unig hynny, ond
bod llawer o’r bobl sydd yn llwyddo hefyd yn gwneud cyfraniad
gwerthfawr iawn at fywyd ein cymunedau Cymraeg.

Pwy sy’n cael cystadlu?
Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr dros ddeunaw oed sydd
erbyn hyn yn siarad yn eithaf rhugl.

Sut i gystadlu?
Gall cystadleuwyr ddod gerbron drwy ddwy ffordd - hunan-enwebiad neu
drwy enwebiad gan diwtor neu unrhyw berson arall. Dylid anfon am
ffurflen gais o Swyddfa’r Eisteddfod. 
Ar y ffurflen gais gofynnir am y canlynol:
i. gwybodaeth am deulu a diddordebau
ii. rhesymau dros ddysgu’r Gymraeg
iii. sut y dysgodd y dysgwr Gymraeg
iv. effaith dysgu’r Gymraeg ar fywyd y dysgwr a’r defnydd y mae’n ei
wneud o’r Gymraeg:
v. gobeithion ar gyfer y dyfodol

Dylid anfon ffurflen gais erbyn 31 Mawrth 2010 at: Swyddog y Dysgwyr,
Swyddfa’r Eisteddfod, Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, Sir Fflint, CH7 1XP. Cynhelir rowndiau cynderfynol yn ystod

gwanwyn 2010 a bydd y cystadlu yno ar ffurf sgwrs/gweithgaredd gyda
thîm o feirniaid. Penderfynir ar leoliad y rowndiau cynderfynol ar ôl derbyn
yr enwebiadau i gyd. Dewisir cystadleuwyr o’r rowndiau cynderfynol i
gystadlu yn y rownd derfynol a gynhelir yn ystod wythnos yr Eisteddfod
Genedlaethol.

Yn y rownd derfynol cyflwynir yr ymgeiswyr ym Mhabell y Dysgwyr ar
ddiwrnod y gystadleuaeth a hefyd bydd cyfweliad anffurfiol gyda 3 pherson
cefnogol yn ystod y dydd a noson i’w chofio gyda phryd o fwyd a chyfle i
bawb fwynhau ffrwyth llafur dysgu’r iaith. Cyflwynir yr enillydd mewn
seremoni fer o lwyfan yr Eisteddfod y diwrnod ar ôl y gystadleuaeth ac os
dymunir gall yr enillydd ddweud gair.

Gwobrau: Tlws Dysgwr y Flwyddyn a £300 (Canolfan Cymraeg i Oedolion
Gwent) i’r enillydd, ynghyd â £100 (£300 Canolfan Cymraeg i Oedolion) yr
un i bawb arall sy’n ymddangos yn y rownd derfynol 
Tanysgrifiad blwyddyn yr un gan y cylchgrawn Golwg i’r ymgeiswyr sy’n
cyrraedd y rownd derfynol

Beirniaid y rownd derfynol: Robat Powell, Roy Noble, Donna Edwards.


