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Tudalen 1

Llyfryn Beicio Diogel

Gofalu am eich Beic
Cadwch y
beic yn lân

1. Ffrâm
2. Goleuadau ac

Aslewyrchwyr
3.  Cadwyn
4.  Gerau

Gwirio am Draul neu Ddifrod
1.  Teiars* 5.  Ffrâm
2.  Goleuadau ac Adlewyrchwyr 6.  Ymylon a Sbôcs yr olwynion
3.  Pedalau 7.  Blociau a Cheblau’r Brêcs*
4.  Cadwyn

Eitemau wedi’u marcio * - Gwiriwch nhw BOB DYDD

Cadwch y goleuadau a’r adlewyrchwyr yn lân

Sychwch y baw neu’r llwch i ffwrdd
Defnyddiwch hen frws dannedd i

lanhau’r gadwyn
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Newidiwch hen flociau brêcs
sydd wedi treulio

Tynhewch neu
newidiwch sbôcs
llac neu wedi torri.

Tynhewch neu newidiwch
sbôcs llac neu wedi torri.

Newidiwch geblau’r brêcs
os ydyn nhw wedi treulio

Teiars: os yw’r wyneb wedi
treulio’n wael neu os yw’r cynfas
i’w weld, gosodwch deiar newydd.
Gwiriwch fod y pwysedd yn gywir
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Check Adjustment

Lubricate
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Gwiriwch yr Eitemau hyn
1.  Cyrn Beic 2.  Goleuadau ac Adlewyrchwyr
3.  Cadwyn 4.  Gerau
5.  Blociau’r Brêcs 6.  Ceblau’r Brêcs
7.  Sêt 8.  Pen Llywio

Iro
1.  Pedalau 2.  Cadwyn
3.  Gerau 4.  Ceblau’r Brêcs

Dylai’r sêt ogwyddo i
fyny ychydig

Nyten i newid
gogwydd y sêt

Nyten i symud y
sêt i fyny ac i lawr

Unionwch y
conau i osgoi

‘cryndod’ Cadwyn: peidiwch
â gadael mwy na
2cm o lacrwydd

Unionwch y conau
i osgoi ‘cryndod’.
 Cadwch nytiau’r
olwynion yn dynn.

Cywirwch y brêcs fel
y bo’r blociau’n agos
at yr ymyl pan na fydd

y brêcs ymlaen.
Dylai’r blociau fod yn
rhydd o olew neu saim.

Unionwch y
pen llywio i

osgoi
‘cryndod’
7
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Defnyddiwch y llawlyfr i
wybod sut i newid neu
gywiro pethau.

PWMPIWC
H Y

TEIARS I’R
PWYSEDD
CYWIR

Cofiwch fod gan rai beiciau modern unedau
wedi’u selio nad oes angen olew arnynt.

4

3
2

1 4

Edrychwch yn y 
llawlyfr am y ffordd
gywir o iro / pwmpio
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Caring For Your Bike
Questions

Tudalen 3

Llyfryn Beicio Diogel

Gofalu am eich Beic
Cwestiynau

1. Enwch 4 rhan o feic y mae’n rhaid eu hiro ag olew os 
nad ydynt yn unedau wedi’u selio.

a) ____________ b) ____________

c) ____________ ch) ____________

2. Mae’n rhaid gwirio rhannau o’r beic bob dydd.
Pa rannau yw’r rhain?

a) ____________ b) ____________

c) ____________

3. Pryd byddwch chi’n gwybod bod angen newid y teiar?

________________________________________

4. Pa ddwy ran o’r beic y mae angen eu cywiro yn ôl eich
taldra, eich pwysau neu i’ch siâp?

a) ____________ b) ____________

5. Ble byddech chi’n dod o hyd i wybodaeth ynghylch sut
i addasu nytiau a bolltau?

________________________________________
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Cycling Hazards

Weather Hazards

Road Surface Hazards
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Peryglon Beicio

Peryglon y Tywydd
Eira neu Eirlaw

Glaw   

Gwynt

Niwl

Haul Cryf

Darnau Iâ neu Rew

Peryglon Wyneb y Ffordd

 Tyllau yn y ffordd

 Caeadau tyllau archwilio neu gratinau

  Mwd ar wyneb y ffordd

Olew neu seimiach ar wyneb y ffordd

Gwydr wedi torri

Pantiau

  Camber y ffordd

  Graean neu gerrig mân

  Ffordd yn cael ei hatgyweirio

  Dail gwlyb
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Other Road Users

Some Common Hazards
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Defnyddwyr eraill y Ffordd

  Cerddwyr yn rhedeg yn sydyn i’r ffordd

  Cerbydau’n troi

  Plant yn chwarae

  Anifeiliaid a y ffordd

  Cerbydau wedi’u parcio sydd ar

fin symud neu ddrysau’n agor

 Symudiadau sydyn gan gerbydau eraill

Traffig yn mynd heibio’n rhy agos

Rhai Peryglon Cyffredin

Dau blentyn yn syrthio oddi ar feic

Beiciwr yn mynd ar hyd y ffordd a char neu lori’n dod o

ffordd ochr yn syth o’i flaen

Beiciwr yn dod allan o dramwyfa yn syth o flaen car
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Ten Golden Rules
for Coping With Road
Hazards When Cycling
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Deg Rheol Euraidd i
Ymdopi â Pheryglon y
Ffordd wrth Feicio

1

Gwisgwch ddillad golau
neu fflwroleuol yn

ystod y dydd a
rhywbeth sy’n

adlewyrchu yn y nos.

3

Gyrrwch ar
gyflymder sy’n golygu
na fydd yn rhaid i
chi frecio’n sydyn ar
wahân i stopio mewn

argyfwng.

4

Byddwch yn
barod am

beryglon posib
o’ch blaen a
byddwch yn

barod i ddelio â
nhw.

5

Edrychwch o’ch
blaen am wynebau
ffordd anwastad, a
cheisiwch eu hosgoi

neu gyrrwch
drostynt yn ofalus.

6

Sylwch beth mae
traffig arall yn

ei wneud a
byddwch yn

barod i ymateb
os bydd yn rhaid.

7

Ceisiwch osgoi
newid cyfeiriad

yn sydyn.

8
Os nad ydych chi’n
siwr beth i’w wneud

mewn sefyllfa
beryglus, neu ar
gyffordd neu ar

gylchfan, stopiwch a
dewch oddi ar eich

beic.

9

Wrth yrru heibio i fan
peryglus, neu wrth

oddiweddyd (mynd heibio),
EDRYCHWCH dros eich

ysgwydd dde a RHOWCH
ARWYDD.  EDRYCHWCH yn

ôl eto cyn GWNEUD Y
SYMUDIAD.

10

Y rheol bwysicaf oll – BYDDWCH YN BAROD i
osgoi peryglon bob amser, a GWISGWCH HELMED

FEICIO sydd wedi’i gwneud yn ôl y safonau
cymeradwy, ac sy’n ffitio ac yn cau’n iawn.

2

Cadwch reolaeth
gadarn ar eich

beic.
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Cycling Hazards
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Peryglon Beicio
1. Enwch dri math gwahanol o berygl tywydd

a) ____________ b) ____________

c) ____________

2. Pa fath o beryglon allai godi i feicwyr gan ddefnyddwyr
y palmant yn hytrach na defnyddwyr eraill y ffordd?

a) _______________________________________

b) _______________________________________

3. Pam mae haul cryf yn berygl posib i feicwyr?

a) _______________________________________

4. Gall cerbydau a defnyddwyr eraill y ffordd achosi 
problemau i feicwyr.   Disgrifiwch dair sefyllfa lle 
gallai gwrthdrawiad ddigwydd, a phob un yn cynnwys 
cerbyd arall.
a) _______________________________________

b) _______________________________________

c) _______________________________________



Page8

CycleSafetyBooklet

Cycling Hazards

Tudalen 8

Llyfryn Beicio Diogel

Peryglon Beicio
5. Rhowch y peryglon canlynol dan y penawdau cywir:-

Rhew

   Cerrig mân

Bysus

Cerbydau wedi’u parcio

a) Peryglon Tywydd:- ________________________

b) Peryglon Wyneb y Ffordd:- __________________

c) Defnyddwyr Eraill y Ffordd:- _________________

______________________________________________

______________________________________________
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Traffic Signs for Cyclists
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Arwyddion Traffig i Feicwyr

Os gwelwch arwydd traffig y tu mewn i gylch         neu octagon

MAE’N GORCHYMYN …
MAE’N GOLYGU BOD YN RHAID 

I CHI UFUDDHAU

Arwyddion traffig crwn ac wythonglog

Beidio â dilyn y
llwybr hwn os
nad ydych chi’n

feiciwr

Beidio â seiclo

Stopio ac ildio (DS.
Yr unig arwydd

wythonglog)

Fynd yn syth
ymlaen yn unig

Droi i’r chwith ar
bwys yr arwydd

hwn

Droi i’r chwith
o’ch blaen

Gadw i’r chwith Ildio i’r traffig o’r
dde ar y gylchfan

fach

Stopio wrth y
patrôl croesfan

ysgol

Beidio â mynd i
mewn os ydych

ar gefn beic
neu’n gyrru

MAE’N RHAID
I CHI …

Beidio mynd i’r
stryd neu’r
ffordd o’ch

blaen

Beidio â throi i’r
dde

Mae’r rhan fwyaf o’r arwyddion hyn i’w gweld ar byst ar ymyl neu ar ganol y
ffordd.  Mae’r arwydd STOPIWCH WRTH Y PATRÔL CROESFAN YSGOL  yn
cael ei gario gan hebryngwr y groesfan a fydd yn stopio traffig drwy ddangos

yr arwydd ar y ffordd.
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  Os gwelwch arwyddion ffyrdd mewn triongl

MAE’N RHYBUDDIO O BERYGL O’CH BLAEN
Arwyddion ffyrdd trionglog

Os yw’r arwydd traffig mewn sgwâr neu betryal, ar gefndir gwyn,
glas neu wyrdd
MAE’N RHOI GWYBODAETH

Croesffordd Pellter i’r llinell
stopio

Pont grocaCyffordd T

Tro i’r dde Croesfan i
gerddwyr

Cylchfan o’ch
blaen

Ffordd gefn

STOP

100 yds

12

Man parcio beiciau  Cyfeiriad ar lwybr beicio

Lôn fysus a beiciau o’ch
blaen

Llwybr beicio (sydd
efallai’n cael ei rannu â
cherbydau eraill)

Northchurch 1
Wigginton 4

    Chesham 5

Potten End 2
Gaddesden 3
Ashbridge 4 Bus lane

P

12

Arwyddion ffordd sgwâr neu betryal

Dyma rai arwyddion GWYBODAETH i feicwyr:-

Marton 3
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Traffic Signs for Cyclists
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P 30

Dim cerbydau

A
B
C
D

A B C D

Croesfan i gerddwyr

A
B
C
D

A B C D

A
B
C
D

A

C

B

D

Trowch i’r chwith o’ch blaen

Arwyddion Traffig i Feicwyr
Cwestiynau

1. Ysgrifennwch wrth bob un o’r arwyddion ffyrdd hyn ai 
arwydd RHYBUDD, GWYBODAETH neu ORCHYMYN ydyw.

a) __________ b) __________

c) __________ d) __________

2. Rhowch X yn y bocs sy’n rhoi’r ateb cywir ar gyfer yr 
arwyddion ffyrdd canlynol : -

ONE WAY
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Traffic Signs for Cyclists
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Arwyddion Traffig i Feicwyr
Cwestiynau

3. Edrychwch ar yr arwydd
ffordd hwn.

Mae’n dangos bod dwy ffordd
i dref Bangor.

Beth sy’n wahanol yn u ffordd i’r
chwith ar wahan i’r ffaith ei bod
yn fyrrach na’r ffordd sy’n mynd
yn syth ymlaen?

a) ______________________________

______________________________

4. Ar yr arwydd hwn mau dau lun gwahanol.  Ar gyfer 
pwy mae’r rhain?

a) ________________

b) ________________

5. Os byddwch chi’n gweld yr arwydd hwn wrth seiclo ar
y ffordd a fyddwch chi’n

a) Gadael eich beic
b) Dal bws
c) Stopio
ch) Seiclo ar y ffordd a nodwyd i um

cyfeiriad yn unig.

Bangor        11
2

Bangor   1


