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I ble y gallai dewis ffiseg 
fynd â chi, tybed?
A allai fynd â chi i faes creu modelau cyfrifiadurol 
er mwyn rhagweld digwyddiadau o ran y tywydd? Neu i fyd 
addysg efallai, er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf? 
Neu i ysbyty, er mwyn defnyddio ffiseg i helpu i achub 
bywydau? Neu i fyd amaeth hyd yn oed, neu’r celfyddydau, 
er mwyn defnyddio sgiliau datrys problemau creadigol a 
gwybodaeth am ffiseg mewn ffordd gwbl wahanol!

Rydym yn gwybod bod pobl ifanc yn ymwybodol iawn o’r 
heriau sy’n wynebu’r byd heddiw, a’r effaith y bydd yr heriau 
hynny’n ei chael ar eu dyfodol. Mae llawer ohonoch eisoes 
yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol er mwyn 
ymateb i’r newid yn yr hinsawdd, tlodi a llygredd. Gall ffiseg 
roi i chi’r sgiliau i ddeall problemau cymhleth a’u datrys. 
Nid ar lefel ddamcaniaethol yn unig. Nid ar bapur yn unig. 
Ond yn y byd go iawn, lle mae digonedd o broblemau dyrys 
yn disgwyl cael eu datrys.

Mae yna filoedd o swyddi i ddewis o’u plith – felly, ble mae 
dechrau? Rydym wedi bod yn siarad â phobl sy’n gweithio 
mewn diwydiannau cyffrous a gwerth chweil, er mwyn eich 
helpu i ddeall beth yn union y maent yn ei wneud a’ch helpu 
i weld i faint o leoedd annisgwyl a rhyfeddol y gallai ffiseg 
fynd â chi.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod rhai pobl yn dewis 
peidio ag astudio ffiseg oherwydd eu bod yn meddwl bod 
y pwnc yn rhy anodd neu’n ddiflas neu nad yw’n greadigol. 
Mae eraill yn cael eu hannog i beidio â dewis ffiseg 
oherwydd stereoteipiau ynglŷn â phwy ydyn nhw. Mae 
gormod o bobl ifanc yn cael eu harwain i deimlo na allant 
wneud ffiseg, neu nad ydynt yn perthyn i’r maes.

Mae ffiseg i bawb, a gallai astudio ffiseg fynd â chi i 
unrhyw le. Efallai fod y bobl yn y llyfryn hwn yn gwneud 
swyddi gwahanol iawn mewn lleoedd gwahanol iawn, ond 
mae ganddynt un peth yn gyffredin – gwnaeth pob un 
ohonynt ddewis astudio ffiseg yn 16 oed.
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Saoirse Anton
Swyddog Teithiau a Phrosiectau,  
Rheolwr Cwmni, Awdur

Rwy’n awdur, yn gynhyrchydd ac yn feirniad theatr. Rwyf 
hefyd yn ffeminydd, yn optimydd, yn unigolyn brwdfrydig, 
yn berson â barn bendant ac yn fod dynol. Ar hyn o bryd, 
rwy’n gweithio fel Swyddog Teithiau a Phrosiectau gyda 
Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ac fel Rheolwr 
Cwmni Richard Chappell Dance. At hynny, rwy’n awdur 
prysur iawn ac mae fy ngwaith ysgrifennu yn cynnwys 
barddoniaeth, theatr a ffilm. 

Caerdydd
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Helô Saoirse! Beth sy’n eich cyffroi am 
ffiseg?
Rwyf bob amser wedi bod yn chwilfrydig 
ynghylch deall sut y mae pethau’n gweithio 
– deall sut y mae gwrthrych yn gweithio’n 
fecanyddol, deall y byd o’m cwmpas yn fwy 
cyffredinol, neu hyd yn oed yn awr, deall y 
systemau sy’n rheoli’r diwydiant yr wyf yn 
gweithio ynddo. Rwy’n hoff iawn o’r ffaith 
bod ffiseg yn bwnc mor eang – ei fod 
yn ymdrin â phopeth o fecaneg i ffiseg 
niwclear. Roedd bob amser yn teimlo 
fel pwnc a oedd yn berthnasol yn syth i’r 
byd go iawn ac a allai helpu i fodloni fy 
chwilfrydedd ynghylch y byd.

A oes gennych hoff atgof am ffiseg ?
Rwy’n cofio ymweld ag arddangosfa am 
CERN, sef cyflymydd gronynnau mwyaf 
y byd, ar drip ysgol. Roedd yn ddiddorol 
dros ben, ac mae’r crys-t a brynais yn yr 
arddangosfa gen i o hyd! 

Ond mae’n siŵr bod fy hoff atgof yn 
ymwneud ag arbrawf i bennu hyd ffocws 
lens amgrom. Pan gawsom ein gadael 
i fwrw iddi, sylweddolais i a dau ffrind y 
gallem wneud pethau a oedd yn fwy o 
hwyl o lawer na ffocysu delwedd yn unig. 
Felly, aethom ati i greu straeon â gwahanol 
wrthrychau yr oedd modd i ni daflunio 
delweddau ohonynt ar draws y sgrin.

Pwy yr oeddech yn eu hedmygu pan 
oeddech yn eich arddegau? 
Llawer o bobl – o’r gwleidydd Gwyddelig, 
Mary Robinson, i Jane Goodall a oedd 
yn astudio tsimpansïaid, i’r bardd, Maya 
Angelou. Un elfen gyffredin oedd fy 
mod yn edmygu menywod a oedd yn 
gweithredu’n groes i’r disgwyl!

A wnaeth hynny eich ysbrydoli chi i fod yn 
rhywun a oedd yn gweithredu’n groes i’r 
disgwyl? 
Wel, roedd yn rhaid i’r pedair ohonom 
a oedd yn astudio ffiseg ar gyfer ein 
Tystysgrif Gadael fynd i’r ysgol drws 

nesaf, sef yr ysgol i fechgyn, dair gwaith yr 
wythnos am nad oedd yr ysgol i ferched 
hyd yn oed yn cynnig dosbarth ffiseg. 
Felly, do, efallai! 

Rydych yn gweithio ym maes y 
celfyddydau erbyn hyn – a ydych yn dal i 
ddefnyddio eich sgiliau ffiseg? 
Mae fy swydd yn golygu gwneud llawer 
o waith datrys problemau a chynllunio 
creadigol, ac mae’r ffordd resymegol a 
chreadigol o feddwl am y darlun mawr, 
sy’n perthyn i ffiseg (a gwyddoniaeth yn 
gyffredinol!), yn sicr o gymorth o ran hynny. 
Er bod y cyfleoedd i ddefnyddio ffiseg yn 
ymarferol yn eithaf prin, rwyf wedi gweld 
bod fy ngwybodaeth am ffiseg yn dod 
i’r amlwg mewn lleoedd annisgwyl, gan 
ddylanwadu’n arbennig ar y cerddi rwy’n eu 
hysgrifennu. Pwy fyddai wedi meddwl 
y byddai gwybodaeth am gylchedau 
trydan yn gallu bod yn sail i gerdd am 
serch? 

Pe baech wedi cael y cyfle, beth y 
byddech wedi’i ddweud wrthych chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau? 
Astudia’r hyn yr wyt yn teimlo’n angerddol 
yn ei gylch. Os wyt yn teimlo rhyw gyffro 
wrth ddysgu, sy’n dy wneud yn awyddus i 
wybod mwy am bwnc ac sy’n gwneud i ti 
feddwl ymhell ar ôl i’r wers orffen. Os yw’n 
deffro dy feddwl a’th ddychymyg, dyna’r 
pwnc i ti. A gallai fod yn fwy nag un peth. 
Does dim rhaid i ti lynu’n gaeth i un llwybr. 
Archwilia, ymchwilia a mwynha!

“Rwyf wedi gweld 
bod fy ngwybodaeth 
am ffiseg yn dod i’r 
amlwg mewn lleoedd 
annisgwyl”
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Lex Millins
Myfyriwr

Rwy’n astudio i fod yn ffisegydd gronynnau, sy’n gyffrous 
iawn gan fod gen i ddiddordeb mawr yn y pethau mawr iawn 
a’r pethau bach iawn. Yn ogystal ag astudio, rwy’n mwynhau 
trefnu cystadlaethau ffiseg a digwyddiadau rhyngweithiol.

Fel person ifanc trawsryweddol, doeddwn i byth yn gweld 
neb tebyg i fi yn y gymuned ffiseg. Roeddwn bob amser yn 
teimlo na fyddwn yn perthyn neu nad oedd yn faes addas 
i fi. Rwyf am i bobl ifanc sy’n debyg i fi gael yr hyder 
i astudio ffiseg. Er bod astudio ar gyfer fy arholiadau 
Safon Uwch yn anodd, ac nad oedd llawer o bobl gefnogol 
o’m cwmpas bryd hynny, rwyf wedi dod i deimlo’n gartrefol 
yn y gymuned ffiseg ers dod i’r brifysgol.

Birmingham
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Helô Lex! Beth wnaeth eich cyffroi am 
ffiseg yn y lle cyntaf?
Roeddwn bob amser yn awyddus i ddeall 
sut yr oedd y byd o’m cwmpas yn gweithio, 
a pho fwyaf yr oeddwn yn ei ddarganfod, 
y mwyaf yr oeddwn am ei wybod. Roedd 
dysgu’n gynnar yn yr ysgol uwchradd am 
atomau ac electronau, a’r syniad bod 
cymaint yn digwydd ar raddfa mor fach, 
yn anhygoel i fi. Byddwn hefyd yn arfer 
mynd allan gyda fy nhelesgop i edrych ar 
y lleuad a’r sêr. I fi, roedd darganfod bod 
modd dysgu cymaint am bethau a oedd 
mor fach ac mor fawr yn gyffrous iawn.

A oes gennych hoff atgof am ffiseg?
Llwyddo i orffen blwyddyn gyntaf fy ngradd. 
O’r diwedd, roeddwn yn teimlo fy mod yn 
perthyn i faes ffiseg ac fy mod wedi profi 
bod gen i’r gallu i ddilyn fy mreuddwyd.

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Fe wnes i fy ysbrydoli fy hun! Roeddwn 
yn teimlo ar goll yn aml, ac roeddwn yn ei 
chael yn anodd deall pwy oeddwn i a beth 
y dylwn ei wneud. Bryd hynny roedd yna 
lai o fodelau rôl a oedd yn debyg i fi, felly 
penderfynais fynd ati i gyflawni’r hyn a 
oedd o fewn fy ngallu a mynd ar drywydd 
yr hyn a fyddai’n fy ngwneud yn fwyaf 
hapus, heb boeni am bobl eraill.

Pa lwybr y gwnaethoch ei gymryd i’r 
brifysgol?
Dewisais astudio cyrsiau Safon Uwch 
mewn Mathemateg, Ffiseg a Chemeg gan 
mai’r rheiny oedd y pynciau yr oeddwn 
yn eu mwynhau fwyaf yn yr ysgol, ac 
roeddwn yn gwybod y byddent yn rhoi 
digon o gyfleoedd i fi o ran gyrfa. Yr hyn 
a’m hysgogodd go iawn i astudio’r pynciau 
hynny oedd fy awydd i ddeall y byd sydd o’n 
cwmpas yn well. 

Sut yr ydych wedi goresgyn unrhyw 
heriau wrth i chi astudio ffiseg?
Yn ystod ail flwyddyn fy nghyrsiau 
Safon Uwch, bûm yn sâl iawn oherwydd 
fy anabledd a methais â chwblhau fy 
arholiadau. Penderfynais gymryd ychydig 
o amser i ffwrdd i feddwl am fy nghynllun. 
Penderfynais fynd yn ôl i orffen fy 
arholiadau Safon Uwch maes o law, a aeth 
yn well nag y gallwn fod wedi dychmygu pan 
oeddwn yn sâl! Rwyf wedi teimlo’n aml nad 
wyf yn perthyn i faes ffiseg oherwydd pwy 
ydw i, ac roeddwn yn teimlo ar y dechrau 
bod yn rhaid i fi ymddwyn fel rhywun arall 
er mwyn cael fy nerbyn. Wrth i fi ddod yn 
fwy hunanhyderus a chwrdd â mwy o bobl 
debyg i fi ym maes ffiseg, sylweddolais 
fod lle i bawb ym maes ffiseg. Mae astudio 
ffiseg yn rhoi cymaint o opsiynau i chi na 
fyddech hyd yn oed wedi’u hystyried efallai. 

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau o ran 
gyrfa?
Paid â gadael i bobl eraill ddweud wrthyt 
beth i’w astudio. Ti sy’n dy adnabod dy hun 
orau, ac nid yw pwy wyt ti’n effeithio dim ar 
dy allu. Felly, fy nghyngor i yw – byddwch â 
ffydd ynoch eich hun a dilynwch y llwybr 
sy’n eich gwneud yn fwyaf hapus, 
Mae yna le i chi. 

“Sylweddolais 
fod lle i bawb 
ym maes 
ffiseg.” 
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Femi Bankole
Ymgynghorydd Rheoli Risg ym maes TG

Fy enw i yw Femi Bankole ac rwy’n ymgynghorydd risg 
ym maes TG. Rwy’n gweithio fel rheolwr gyda’r cwmni 
o ymgynghorwyr busnes, Ernst & Young, yn Nulyn. Mae fy 
swydd yn ymwneud â llywodraethu, risg a chydymffurfio 
yng nghyswllt asedau TG rhai o gwmnïau mwyaf y byd. 
Rwy’n hoff iawn o bêl-droed, ac rwy’n mwynhau gwneud 
chwaraeon a chwarae gemau cyfrifiadurol yn fy amser 
hamdden. 

Dulyn
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Helô Femi! Beth daniodd eich diddordeb 
mewn ffiseg yn y lle cyntaf?
Rwy’n hoffi dysgu pethau newydd 
ac anhraddodiadol. Roeddwn i wir yn 
mwynhau meithrin dealltwriaeth fanwl 
o’r byd o’m cwmpas – a thu hwnt!

A oes gennych hoff atgof am ffiseg? 
Roedd yn llawer o hwyl gwylio’r ffilm 
Interstellar a deall yr holl ddamcaniaethau 
a’r holl gysyniadau. Rwy’n cofio darllen 
a gwylio fideos am fisoedd wedyn am 
ddamcaniaeth y gofod, teithio drwy 
amser a pherthnasedd. 

Pwy oedd eich model rôl pan oeddech yn 
eich arddegau? 
Cefais fy ysbrydoli’n fawr gan Barack 
Obama. Dangosodd ei bod yn bosibl 
chwalu ffiniau mewn lleoedd newydd. 

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol? 
Yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y coleg, 
daeth rhai cwmnïau gwasanaethau 
proffesiynol i siarad â ni am ddewis gyrfa 
fel ymgynghorydd rheoli, a dyna wnaeth 
ennyn fy niddordeb. Rwy’n hoffi’r ffaith bod 
y rôl yn dechnegol tu hwnt ond hefyd yn 
cynnwys llawer o sgiliau meddal yr wyf yn 
eu defnyddio’n ddyddiol.

“Mae ffiseg yn rhoi 
sgiliau gwych i chi 
o ran meddwl yn 
feirniadol a datrys 
problemau.”

A ydych yn defnyddio eich sgiliau ffiseg 
yn ddyddiol hefyd? 
Ydw! Mae ffiseg yn rhoi sgiliau gwych 
i chi o ran meddwl yn feirniadol a datrys 
problemau. Mae angen y sgiliau hynny 
arnaf bob dydd yn fy swydd bresennol, 
lle rwy’n ymdrin â chleientiaid ac yn gorfod 
bod yn amryddawn a meddwl mewn 
modd hyblyg.

Sut yr ydych yn goresgyn sefyllfaoedd 
heriol? 
Rwyf bob amser wedi goresgyn heriau 
gan wybod y bydd gweithio ac astudio’n 
ddigon caled yn fy ngalluogi yn y pen 
draw i weld beth yw beth a datrys y 
broblem. Rwy’n bendant wedi teimlo diffyg 
cefnogaeth ar adegau oherwydd nad yw fy 
mhersonoliaeth yn un sy’n cael ei chysylltu 
fel rheol â rhywun sy’n astudio ffiseg. 
Ond roeddwn yn falch o fod yn esiampl 
er mwyn chwalu’r stereoteipiau sy’n 
gysylltiedig ag astudio ffiseg a phynciau 
gwyddonol – gall unrhyw un ei wneud. 

A oes gennych unrhyw gyngor i rywun 
sy’n ystyried astudio ffiseg?
Os ydych yn berson chwilfrydig sydd byth 
a beunydd yn gofyn cwestiynau am sut y 
mae pethau’n gweithio, ffiseg yw’r pwnc 
i chi. Mae’n rhoi i chi’r sgiliau i ofyn 
cwestiynau gwych, ond yn well na hynny 
mae’n rhoi i chi’r adnoddau i archwilio 
a deall yr atebion i’r cwestiynau hynny.
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Caeredin

Siobhan Liddle
Technegydd Ffiseg mewn Ysgol 

Rwy’n gweithio fel technegydd ffiseg mewn ysgol. Rwy’n 
creu ac yn paratoi arbrofion ac arddangosiadau ac yn 
gofalu am holl offer ffiseg yr ysgol.

Rwy’n gwneud tipyn o waith gwirfoddol hefyd – gyda’r 
Geidiau ac mewn digwyddiadau gwyddoniaeth megis 
Gŵyl Wyddoniaeth Caeredin. Mae gwirfoddoli wedi bod 
yn werthfawr iawn i fi – mae’n hwyl ac mae’n rhoi 
boddhad mawr!
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Helô Siobhan! Beth sy’n eich cyffroi am 
ffiseg?
Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus 
i wybod sut y mae popeth yn gweithio. 
Mae ffiseg yn cynnig llawer o atebion!

Rydych yn gweithio mewn ysgol. A ydych 
yn defnyddio’r ffiseg a ddysgoch chi yn yr 
ysgol yn eich swydd?
Rwy’n defnyddio’r cyfan bob dydd! Mae’n 
ddefnyddiol meddwl am yr hyn yr oeddwn 
i’n ei fwynhau a’r hyn yr oeddwn i’n meddwl 
ei fod yn cŵl, yn enwedig wrth baratoi ar 
gyfer gwersi ymarferol ac arddangosiadau. 
Ac rwy’n cynnal clwb gwyddoniaeth bob 
wythnos, sydd â thema’n gysylltiedig 
â ffiseg fel rheol. 

Pa sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich 
swydd? 
Mae gwybodaeth am ffiseg yn ddefnyddiol, 
ond mae’r sgiliau datrys problemau 
cyffredinol a ddatblygais wrth astudio 
ffiseg wedi bod yn ddefnyddiol ar gyfer 
pob swydd yr wyf wedi’i chael, o weithio 
mewn archfarchnadoedd i weithio fel 
technegydd. 

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau yn 
ystod eich gyrfa ym maes ffiseg? 

Roeddwn yn ferch o gefndir economaidd-
gymdeithasol isel ar fy nghwrs yn y 
brifysgol. Roedd yn rhaid i fi sicrhau 
cydbwysedd rhwng fy ngwaith a’m 
hastudiaethau, ac roeddwn yn teimlo na 
allwn gyfrannu dim pan fyddai pobl yn 
sôn am eu gwyliau a’u blwyddyn allan. Yn 
ffodus, des i o hyd i grŵp hyfryd o ffrindiau 
a oedd yn gweld gwerth ynof fi am bwy 
oeddwn i, ac rwy’n dal yn ffrindiau â’r rhan 
fwyaf ohonynt hyd heddiw. Roedd y ffaith 
mai fi oedd yr aelod cyntaf o’r teulu i fynd i’r 
brifysgol yn anodd hefyd. Doedd gan neb 
yr oeddwn yn ei adnabod ddim syniad sut 
brofiad fyddai hynny. 

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau? 
Mae’n amhosibl gwybod am bopeth sydd 
ar gael, a does dim rhaid i ti ddewis un peth 
am byth. Rho gynnig ar bethau, gwna waith 
gwirfoddol, mwynha a cher ati i feithrin dy 
sgiliau. Yna, y dewis y byddi di’n ei wneud 
nesaf, beth bynnag y bo, fydd y dewis cywir.

“Mae’r sgiliau 
datrys problemau 
cyffredinol 
a ddatblygais 
wrth astudio 
ffiseg wedi bod 
yn ddefnyddiol 
ar gyfer pob 
swydd yr wyf 
wedi’i chael”
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Warrington

Mary Erlund
Rheolwr Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rwy’n gweithio yn y Labordy Niwclear Cenedlaethol fel 
Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. 
Rwy’n teimlo’n angerddol ynghylch gwneud y gweithle (a 
ffiseg) yn lle mwy teg, amrywiol, agored a chroesawgar.
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Helô Mary! Beth wnaeth eich cyffroi am 
ffiseg yn y lle cyntaf?
Dydw i ddim yn cofio pryd yn union y 
digwyddodd hynny! Roeddwn i bob amser 
yn hoffi’r ffaith bod ffiseg yn rhesymegol 
ac yn hoffi’r ffordd y mae’n creu 
cysyniadau sy’n berthnasol i fywyd pob 
dydd ac i gymhlethdodau ein bydysawd.

A oes gennych hoff atgof am ffiseg?
Dyna gwestiwn anodd – rwy’n credu mai fy 
hoff atgof yw sefyll ar ben Mauna Kea yn 
Hawaii yn edrych ar y seren dywys laser 
(sef seren artiffisial wedi’i chreu gan baladr 
laser!) ar ôl edrych o amgylch telesgop 
Gemini. Wrth astudio ffiseg, roeddwn wedi 
treulio llawer o amser yn dysgu’r theori 
am delesgopau mawr ond mae’r realiti yn 
syfrdanol, yn ogystal â’r hyn y gallwch ei 
weld drwyddynt!

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Fy Nana. Tua diwedd fy arddegau roeddwn 
yn sâl iawn, felly roedd fy addysg a phopeth 
arall ar stop. Roedd Nana yn berson 
pwyllog a charedig a doedd hi byth yn 
barnu.

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol a beth yr ydych yn ei fwynhau 
fwyaf amdani?
Enillais radd a doethuriaeth mewn 
astroffiseg, ac yna bûm yn gweithio ym 
maes diogelwch niwclear cyn dod yn 
gynrychiolydd undeb llafur i Prospect. 
Manteisiais ar gyfleoedd a oedd yn cyfateb 
i’m diddordebau a’m gwerthoedd personol. 
Rwy’n hoffi’r ffaith bod fy rôl bresennol yn 
golygu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol 
i’n gweithlu ac i’r diwydiant ehangach, 
gobeithio. 

A ydych yn defnyddio’r ffiseg a ddysgoch 
yn yr ysgol yn eich swydd bresennol?
Dydw i ddim yn defnyddio’r manylion 
gwyddonol, ond byddwn yn dweud bod y 
ffordd o feddwl sy’n gysylltiedig â ffiseg 
yn un o’r sgiliau sylfaenol yr wyf wedi’i 
ddefnyddio ym mhob un o’m swyddi, gan 
gynnwys fy rôl bresennol nad yw’n un 
dechnegol.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau yn 
ystod eich gyrfa ym maes ffiseg? 
Mae gen i ddyslecsia (nad yw’n ddifrifol 
iawn), ac roeddwn yn sâl ac yn gaeth i’r tŷ 
am bedair blynedd pan oeddwn yn 15 oed. 
Er gwaethaf heriau fy arddegau, mae’r 
modd y mae fy ngyrfa ym maes ffiseg 
wedi esblygu wedi bod yn ddiddorol ac 
yn werth chweil.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau? 
I fi, mae’r ateb yn syml: mae angen i swydd 
deimlo ei bod yn werth chweil, mae angen 
iddi fod yn ddiddorol ac mae angen iddi 
weddu i ti, ac mae yna swyddi ar gael sy’n 
gallu ateb pob un o’r gofynion hynny, 
hyd yn oed os nad wyt ti’n gwybod dim 
amdanynt eto.

“Byddwn yn dweud bod 
y ffordd o feddwl sy’n 
gysylltiedig â ffiseg yn 
un o’r sgiliau sylfaenol yr 
wyf wedi’i ddefnyddio 
ym mhob un o’m swyddi.”
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Kristina Bordas
Rheolwr Cynnyrch Deallusrwydd Artiffisial

Mae fy swydd yn golygu defnyddio codio a modelau 
cyfrifiadurol i wneud penderfyniadau ynghylch ble mae 
buddsoddi arian. Mae fy nghefndir ym maes ffiseg yn 
bendant wedi rhoi i fi’r sgiliau i ragori yn fy ngwaith.

Llundain
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Helô Kristina. Beth wnaeth eich cyffroi 
am ffiseg yn y lle cyntaf? 
Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn yn dwlu 
ar bethau fel telesgopau a magnedau. 
Roedd gallu darganfod gwersi drosoch 
eich hun drwy arbrofi hefyd yn golygu 
bod ffiseg yn ffefryn mawr i fi drwy gydol 
fy nghyfnod yn yr ysgol.

Beth yw eich hoff atgof am ffiseg?
Rwy’n cofio edrych ar nano-strwythurau 
ar ficrosgop electronau yn y brifysgol.  
Fe wnes i synnu a rhyfeddu o weld y 
delweddau yr oeddwn wedi’u prosesu 
o’r strwythurau bach iawn hyn nad oes 
modd eu gweld fel rheol â’r llygad!

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau 
Yn ogystal â fy mam-gu a’m tad-cu, roedd 
fy athro/athrawes ffiseg yn wirioneddol 
ysbrydoledig. Roedd yr ymdrech yr oedd 
yn ei gwneud i gynnwys arddangosiadau 
ychwanegol i’w hedmygu’n fawr, ac fe 
agorodd fy llygaid i’r byd y tu hwnt i’r 
cwricwlwm.

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol?
Erbyn hyn, rwy’n gweithio ym maes 
deallusrwydd artiffisial, sy’n gofyn am 
sgiliau tebyg o ran datrys problemau 
a’r gallu i feddwl am y byd mewn ffordd 
wahanol. Bydd y systemau modelu 
cyfrifiadurol yr ydym yn eu hadeiladu 
yn gweddnewid y ffordd yr ydym yn 
gweithio yn y dyfodol sy’n gyffrous iawn.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau 
wrth astudio ffiseg neu yn ystod eich 
gyrfa ym maes ffiseg? 
Yn gynnar yn fy ngyrfa, roeddwn yn 
bendant yn teimlo bod cyfleoedd ar gael i 
raddedigion gwrywaidd yr oeddwn i’n cael 
fy annog i beidio ag ymgeisio amdanynt. 
Roedd cyllid yn faes lle’r oedd dynion 

yn amlwg iawn ar y pryd, ac roeddwn yn 
sylweddoli wrth fynd i’r maes hwnnw y 
gallai fod disgwyl i fi fy mhrofi fy hun yn 
fwy na’m cymheiriaid a oedd yn ddynion.

A ydych yn defnyddio’r ffiseg a ddysgoch 
yn yr ysgol yn eich swydd bresennol?
Rwy’n credu bod ffiseg yn yr ysgol yn eich 
annog i ddechrau archwilio pwnc sylfaenol 
a chasglu tystiolaeth drosoch eich hun 
drwy arbrofion neu ymchwil bellach. Rwy’n 
defnyddio’r sgiliau hynny yn aml erbyn hyn 
wrth greu prototeipiau ar gyfer cynnyrch 
deallusrwydd artiffisial. Mae’n rhaid i fi 
bwyso a mesur llwyddiant neu fethiant 
syniad ar sail data yn unig.

Pa sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich 
swydd ac ar gyfer y diwydiant yr ydych yn 
gweithio ynddo?
Mae gweithio ym maes deallusrwydd 
artiffisial, sy’n newid yn gyflym, yn golygu 
fy mod yn dysgu am gysyniadau newydd 
drwy’r amser, ac yna’n arbrofi â ffyrdd 
posibl o’u defnyddio ac yn ymhelaethu ar 
syniadau pobl eraill. Mae ffiseg yn eich 
dysgu i ddefnyddio tybiaethau pan fo 
hynny’n briodol i wneud cynnydd gyda 
phroblem. Rwy’n defnyddio hynny heddiw 
er mwyn sicrhau nad ydym yn cael ein 
llethu gan y manylion pan fo’r darlun mawr 
yn gallu dysgu mwy i ni mewn gwirionedd.

“Mae ffiseg yn eich 
dysgu i ddefnyddio 
tybiaethau pan fo 
hynny’n briodol i 
wneud cynnydd 
gyda phroblem.”
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Jade May
Peiriannydd Optegol

Fy enw i yw Jade ac rwy’n Beiriannydd Optegol gyda Valeo 
Vision Systems. Rwy’n gyfrifol am brofi ansawdd lensys 
a chamerâu ar gyfer systemau delweddu a fydd yn cael 
eu defnyddio yn y pen draw mewn cerbydau a fydd yn 
eu gyrru eu hunain! Yn fy amser hamdden, sy’n beth prin, 
rwy’n chwarae’r gitâr ac yn chwarae gemau cyfrifiadurol.

Iwerddon
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Helô Jade! Beth oedd eich profiad 
cyntaf o ffiseg?
Fy mhrofiad cyntaf o ffiseg oedd methu’r 
ffug arholiad ar gyfer fy Nhystysgrif Gadael. 
Es i’n ôl ac ailddarllen y gwerslyfr cyfan 
o’r dechrau i’r diwedd – roedd yn rhaid i 
fi ei ddeall! Syrthiodd y cyfan i’w le pan 
gyrhaeddais yr adran ar fagneteg. Cyn 
hynny, dim ond pethau i’w dysgu oedd 
hafaliadau. Ond roedd gweld hafaliadau 
lle’r oedd y newidynnau’n fwy na 
llythrennau yr oedd modd eu cyfnewid 
ac yn cynrychioli syniadau ffisegol go 
iawn…roedd hynny’n rhoi boddhad!  
Roedd gallu defnyddio hafaliad i ddisgrifio 
rhywbeth yr oeddwn yn gallu ei ddarlunio 
yn deimlad gwych.

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol?
Bûm yn gweithio gyda Valeo yn ystod 
fy lleoliad gwaith yn rhan o’m trydedd 
flwyddyn yn y coleg. Pan wnes i raddio, 
roedd y pandemig COVID-19 ar ei anterth 
ac ychydig iawn o swyddi oedd ar gael 
oherwydd yr holl ansicrwydd. Ond 
oherwydd bod Valeo yn fy adnabod ac yn 
ymddiried ynof ar ôl gweithio gyda fi o’r 
blaen, llwyddais i gael swydd cyn pen 
chwe mis.

Felly, roedd eich profiad gwaith 
yn bwysig!
Gwnaeth gymaint o wahaniaeth. Dyna’r 
unig brofiad gwaith yr oeddwn wedi’i gael, 
ond roedd yn ddigon. Os nad ydych yn siŵr 
beth yw’r opsiynau sydd ar gael i chi wedi 
i chi raddio, byddwn i’n dweud bod hyd yn 
oed un cyfnod o brofiad gwaith yn gallu 
gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae’n 
fonws gwych os yw’r profiad gwaith yn y 
diwydiant yr ydych yn dymuno gweithio 
ynddo. A gorau oll os yw’r profiad gwaith 
gyda’r cwmni yr ydych yn dymuno 
gweithio iddo. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau 
wrth fynd ati i astudio ffiseg?
Yn y coleg, roedd y bobl o’m cwmpas bob 
amser yn gwneud sylwadau bychanus 
amdanynt eu hunain gan ddweud bod 
rhywbeth bach yn bod ar bob ffisegydd. 
Peidiwch chi â chredu hynny! Mae eich 
bychanu eich hun er mwyn gwneud i bobl 
eraill chwerthin yn cael effaith yn y pen 
draw ar y modd yr ydych yn eich gweld 
eich hun, ac nid yw cael profiad gwych yn y 
coleg yn ddibynnol o gwbl ar wneud hynny, 
er y gallai fod yn teimlo felly.

A finnau’n gweithio erbyn hyn, mae bod yn 
agored ynghylch y ffaith fy mod yn unigolyn 
trawsryweddol yn rhywbeth yr wyf yn dal 
i geisio gwneud synnwyr ohono. Rwy’n 
gwneud fy ngorau i boeni llai am wisgo 
mewn ffyrdd sy’n gwneud i fi deimlo’n 
gyfforddus, waeth a yw’r bobl o’m cwmpas 
yn gwybod pam ai peidio. Dydw i ddim yn 
gwybod yn iawn sut y byddaf yn dweud 
wrth bawb, ond o’m profiad i o ddweud 
wrth bobl eraill, mae’n digwydd ryw ffordd 
neu’i gilydd yn y pen draw. Dyna sut y 
gwnes i oresgyn yr her: gwybod y bydd yr 
holl beth yn pasio, oherwydd dyw peidio â 
bod yn driw i fi fy hun ddim yn opsiwn sy’n 
werth ei ystyried 

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau? 
Gwna’r hyn sy’n dy wneud yn hapus. Dyw 
pa ddewis yn union yr wyt yn ei wneud 
ddim yn bwysig. Yr hyn sy’n bwysig yw dy 
fod yn gwybod pam y gwnest di’r dewis 
hwnnw, ac mai dyna’r oeddet yn dymuno ei 
wneud. Dyna’r cyngor mwyaf gwerthfawr y 
gallaf ei roi i unrhyw un.

“Llwyddais i gael 
swydd cyn pen 
chwe mis.”
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Bethany Cousins
Peiriannydd Gweithgynhyrchu

Rwy’n gweithio yng Nghanolfan Ymchwil 
Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Sheffield. Rydym 
yn gwneud llawer o waith datblygu sy’n ceisio gwella 
prosesau neu ddatblygu dulliau peiriannu newydd i’w 
defnyddio mewn diwydiant. 

Helô Bethany! Beth wnaeth eich cyffroi am ffiseg yn y lle cyntaf?
Fe wnes i’n eithaf da wrth astudio ffiseg yn yr ysgol ac roeddwn yn ffodus 
o gael athro/athrawes a wnaeth y pwnc yn ddiddorol ac yn afaelgar. Fodd 
bynnag, roeddwn yn teimlo o hyd ein bod yn datrys y problemau ac yn 
dysgu’r fathemateg heb fod rheswm penodol dros wneud hynny. Cyn 
gynted ag y dechreuais ystyried gyrfa ym maes ffiseg a pheirianneg, 
roeddwn yn gallu gweld y byddai’r gwaith yr oeddem yn ei wneud yn y 
gwersi’n gallu cyfrannu at ddatrys problemau yn y byd go iawn.

Sheffield
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Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Mae’n anodd dewis un person a oedd yn 
ysbrydoliaeth, ond rwy’n credu ei bod yn 
bwysig cydnabod bod nifer o fenywod wedi 
darganfod pethau mawr ac wedi gwneud 
cyfraniadau pwysig i wyddoniaeth. Mae 
Ada Lovelace, Marie Curie a Rosalind 
Franklin ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus 
ond byddwn yn annog unrhyw un sydd 
â diddordeb mewn gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg neu fathemateg i 
fynd i chwilio am wybodaeth a dysgu am 
rai o’r menywod y mae eu henwau’n llai 
cyfarwydd ond sydd wedi bod yn arloeswyr 
o fri yn y meysydd hynny.

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol?
Ar ôl gwneud fy arholiadau Safon Uwch, 
cefais fy nerbyn ar brentisiaeth BTEC Lefel 
3 yn y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu 
Uwch. Treuliais y flwyddyn gyntaf yn y 
Ganolfan Hyfforddi yn dysgu’r technegau 
gweithgynhyrchu sylfaenol a’r sgiliau 
ymarferol yr oedd eu hangen arnaf i fod 
yn dechnegydd. Yna, bûm yn gweithio fel 
technegydd am 18 mis a chefais fy nhrin 
fel unrhyw weithiwr arall. Drwy gydol fy 
mhrentisiaeth, treuliais bedwar diwrnod 
yr wythnos yn cael profiad ymarferol ac un 
diwrnod yr wythnos yn astudio elfennau 
academaidd yn yr ystafell ddosbarth. 

Ar ôl cwblhau fy mhrentisiaeth, symudais 
ymlaen i ennill cymhwyster HNC ac yna 
cymhwyster HND. Parhaodd y Ganolfan 
i’m noddi a’m galluogi i astudio un diwrnod 
yr wythnos. Erbyn hynny, roeddwn yn 
Weithredwr Peiriannau ac roeddwn yn 
gweithio ar brosiectau ymchwil mwy o faint.

Yna, symudais ymlaen i brentisiaeth gradd 
Lefel 7. Ar yr un pryd, cefais fy mhenodi’n 
Beiriannydd Prosiect. Fel rheol, byddai 
angen gradd i gyflawni’r swydd honno, 
ond oherwydd fy nghefndir fel prentis 
roedd y Ganolfan yn ystyried bod gen i’r 
wybodaeth gefndir ofynnol yn barod 

a phum mlynedd o brofiad o weithio i’r 
cwmni. Gan fod gen i gymwysterau HNC a 
HND, roedd modd i fi gwblhau’r radd mewn 
dwy flynedd yn lle’r tair blynedd arferol! A 
dwy flynedd yn ddiweddarach, rwyf bellach 
yn Beiriannydd Gweithgynhyrchu, sy’n 
golygu bod gen i fwy o gyfrifoldeb.

A ydych yn defnyddio’r ffiseg a ddysgoch 
yn yr ysgol yn eich swydd bresennol?
Mae rhai agweddau ar ffiseg yn perthyn i 
bob prosiect ymchwil yr wyf yn ei gwblhau 
yn y Ganolfan.

Mae peirianneg yn golygu defnyddio ffiseg 
yn barhaus mewn sefyllfaoedd go iawn er 
mwyn datrys a deall problemau. Ein nod yn 
y Ganolfan yw datrys y problemau hynny gan 
ddefnyddio technegau sy’n seiliedig ar ffiseg. 

Pa sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich 
swydd ac ar gyfer y diwydiant yr ydych yn 
gweithio ynddo? 
Rwy’n credu y byddai unrhyw un sydd â 
chefndir ym maes ffiseg yn gallu dod o hyd 
i yrfa sy’n seiliedig ar beirianneg.

Mae’r awydd parhaus i ddal i ddysgu yn 
sgìl pwysig; ym maes peirianneg mae 
rhywbeth newydd a chyffrous yn cael ei 
ddatblygu o hyd. 

Mae dealltwriaeth ymarferol yn gymorth 
mawr yn aml, ac mae cyfathrebu yn 
allweddol bob amser. Os ydym i gyd yn 
cydweithio â’n gilydd, mae’r canlyniad yn aml 
yn well ac rydym yn cyrraedd y nod yn gynt. 

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau o ran 
gyrfa?
Byddwn wedi dweud wrthyf fy hun am 
edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael. 
Mae’r llwybr prentisiaethau wedi rhoi 
llwyth o wybodaeth gefndir i fi, yn ogystal 
â phrofiad ymarferol. Rwyf wedi symud 
ymlaen yn gyflymach o lawer ac wedi 
cyrraedd fy swydd bresennol yn gynt o 
lawer na phe bawn i wedi dilyn llwybr arall.
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Dipendra Mistry
Myfyriwr

Helô, fy enw i yw Dipendra. Cefais fy magu yn Essex, a fi 
oedd yr aelod cyntaf o’m teulu i fynd i’r brifysgol. Roeddwn 
yn gwybod erioed fy mod yn dwlu ar ffiseg ond fe wnes i’n 
siŵr y byddai cwrs gradd yn gweddu i fi. Dyma lle gwnes i 
ddarganfod fy hoffter o ffiseg feddygol. Rwy’n wirioneddol 
ddiolchgar fy mod wedi cael cyfle i weithio ar broblemau 
sy’n helpu cymdeithas.

Nottingham
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Beth wnaeth eich cyffroi am ffiseg yn y lle 
cyntaf?
Pan oeddwn yn ifanc iawn, rwy’n cofio 
bod yn chwilfrydig ynghylch sut yr 
oedd pethau’n gweithio, a byddwn yn 
gofyn i’m tad am atebion o hyd. Yr hyn 
a’m hysbrydolodd fwyaf oedd ffilmiau 
ffugwyddonol a ffilmiau am archarwyr – 
roeddwn am fod yn un o’r gwyddonwyr 
a oedd yn dyfeisio pethau cŵl ac yn 
defnyddio’u meddwl craff i achub y byd!

Beth yw eich hoff atgof am ffiseg?
Gwylio arbrawf nitrogen hylifol yn ystod 
diwrnod agored mewn prifysgol – cefais 
fy nghyfareddu ac rwy’n dal yn hoff iawn o 
weld yr un arbrawf hyd heddiw. Caiff ei oeri 
i -196°C er mwyn ei droi’n hylif!

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Yn yr ysgol, roeddwn yn ddigon ffodus i 
gyfarfod â Mr Harper, fy athro ffiseg pan 
oeddwn yn gwneud TGAU, ac fe newidiodd 
gwrs fy mywyd. Cefais fy ysbrydoli a’m 
hannog ganddo yn ddyddiol i ddal ati 
gyda’r pwnc, er gwaethaf fy ngraddau 
gwael yn y ffug arholiadau. Ar ôl llawer o 
waith caled ac amynedd, llwyddais yn fy 
arholiadau TGAU a dechreuais ar fy nhaith i 
fod yn ffisegydd.

Sut y gwnaethoch gyrraedd y man 
lle’r ydych heddiw? Beth yr ydych yn ei 
fwynhau fwyaf am yr hyn yr ydych yn ei 
wneud?
Rwyf wrth fy modd yn datrys problemau 
ac yn deall y byd drwy lygaid ffiseg. Cefais 
fy ysbrydoli i astudio yn y brifysgol ar ôl 
gadael coleg er mwyn parhau â’r daith 
hon a bod gystal ag y gallwn i yn y maes 
cyffrous hwn. Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf 
yw deall rhywbeth ar lefel sylfaenol a gweld 
wedyn sut y gallwn ddefnyddio hynny yn 
ein bywyd pob dydd.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau 
wrth astudio ffiseg neu yn ystod eich 
gyrfa ym maes ffiseg?
Gan mai fi oedd y person cyntaf yn fy 
nheulu Asiaidd Prydeinig i ystyried mynd 
i’r brifysgol, roedd yn naturiol fy mod yn 
teimlo’n ofnus ac yn ansicr, ac roedd fy 
rhieni yn teimlo’r un fath wrth gwrs. Felly, 
er mwyn cael blas ar y bywyd hwn, cefais 
le mewn ysgol haf wythnos o hyd ym 
Mhrifysgol Rhydychen i astudio ffiseg. 
Roedd yn brofiad cofiadwy yn ystod fy 
astudiaethau Safon Uwch, ac yn ystod 
yr wythnos honno y gwnes i ddarganfod 
fy ngwir ddiddordeb mewn ffiseg. Ar ôl 
gwrando ar anerchiad am sganwyr MRI, 
sef peiriannau sy’n defnyddio meysydd 
magnetig a thonnau radio i sganio’r corff 
a chreu delweddau ohono, roeddwn yn 
gwybod fy mod am arbenigo mewn ffiseg 
feddygol.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau o ran 
gyrfa? 
Gwna’r hyn yr wyt yn ei fwynhau!

“Rwy’n wirioneddol 
ddiolchgar fy 
mod wedi cael 
cyfle i weithio ar 
broblemau sy’n 
helpu cymdeithas.”
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Helen Johnson
Gwyddonydd Data

Fel ymchwilydd ym maes astroffiseg, defnyddiais delesgopau 
mwya’r byd i “deithio drwy amser” gan astudio’r Bydysawd fel yr 
oedd biliynau o flynyddoedd yn ôl. Erbyn hyn, rwy’n wyddonydd 
data i’r Co-op, a’m gwaith yw rhagweld sut y bydd pethau yn 
y dyfodol! Rwy’n teimlo’n angerddol ynghylch amrywiaeth, 
ac rwy’n gweithio gyda mudiadau gwirfoddol i ddangos bod 
gwyddoniaeth a thechnoleg yn feysydd i bawb.

Helô Helen! Beth wnaeth eich cyffroi am ffiseg yn y lle cyntaf? 
Rwy’n credu fy mod i wedi dwlu ar wyddoniaeth erioed. Pan oeddwn yn 
blentyn, roedd fy nhrwyn wastad mewn llyfr ac roeddwn yn chwilfrydig 
ynghylch sut yr oedd y byd yn gweithio. Byddwn yn casglu trychfilod yn 
yr ardd gefn, yn cynnal “arbrofion” cemeg yn y garej, ac roedd gen i sêr a 
oedd yn goleuo yn y tywyllwch ar nenfwd fy ystafell wely. 

 Dim ond wrth astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch y gwnes i 
ddarganfod fy nghariad at ffiseg. Roeddwn yn synnu ac yn rhyfeddu wrth 
ddysgu am ronynnau isatomig, perthnasedd a seryddiaeth. 
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Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Fy rhieni oedd fy mhrif ysbrydoliaeth. 
Gwnaethant fy annog i fod yn chwilfrydig, 
gweithio’n galed a gwthio’r ffiniau, ac 
roeddent yn credu y gallwn i gyflawni 
unrhyw beth y byddwn yn rhoi fy 
mryd arno. Roedd gen i athrawon gwych 
hefyd, yn enwedig wrth astudio ar gyfer 
fy arholiadau Safon Uwch. Fodd bynnag, 
doeddwn i byth yn gallu uniaethu â’r 
ffisegwyr y byddwn yn eu gweld yn y 
cyfryngau ac mewn llyfrau. Roedden 
nhw bob amser yn ddynion hynod â gwallt 
gwyllt, a oedd mewn prifysgolion crand. 
Roeddwn i, ar y llaw arall, yn ferch ifanc swil 
o ysgol wladol yn Lerpwl.

A yw eich cefndir ym maes ffiseg o 
gymorth i chi yn eich swydd bresennol 
Rhoddais y gorau i astudio galaethau 
pell, a dechrau ar swydd fel gwyddonydd 
data gyda’r Co-op. Hwyrach bod hynny’n 
swnio fel cam dewr i’w gymryd o ran gyrfa, 
ond mewn gwirionedd mae gan y ddau 
ddiwydiant lawer yn gyffredin. Rwy’n 
defnyddio’r sgiliau a ddysgais fel ffisegydd 
i wneud synnwyr o lwyth o ddata. Rwy’n 
ymdrin â phroblemau cymhleth mewn 
modd rhesymegol, rwy’n gofyn llawer o 
gwestiynau ac rwy’n dal ati hyd yn oed 
pan fydd pethau’n mynd yn anodd. Wrth 
astudio ffiseg, dysgais nad oes yn rhaid i ni 
gael yr atebion i gyd – drwy gael ein herio 
yr ydym yn tyfu.

Mae datrys problemau a gwneud ymchwil 
annibynnol hefyd yn bwysig iawn. Mae 
gwyddor data yn faes cymharol newydd, 
felly rwy’n treulio llawer o fy amser yn 
darllen erthyglau blog, yn rhoi cynnig ar 
ddarnau o god ac yn mynd i drafferthion. 
Mae cydweithio a chyfathrebu da hefyd 
yn allweddol – dyw gweithio ym maes 
technoleg ddim yn golygu chwysu wrth 
fysellfwrdd ar eich pen eich hun! Yn y tîm, 
rydym yn cael ein hannog o hyd i rannu 
syniadau a dysgu wrth ein gilydd, a’r tu 

allan i’r tîm mae angen yn aml i ni rannu 
cysyniadau technegol yn ddarnau llai er 
mwyn i bobl eraill eu deall. Mae fy ngwaith 
allgymorth ym maes gwyddoniaeth wedi fy 
mharatoi yn dda ar gyfer hynny.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau yn 
ystod eich gyrfa ym maes ffiseg?
Dod o hyd i hyder oedd y rhwystr mwyaf 
i fi. Pan gyrhaeddais y brifysgol, dim ond 
un o bob pump yn fy nosbarth ffiseg oedd 
yn ferched, ac roedd llawer o’r myfyrwyr 
wedi cael addysg mewn ysgolion preifat 
neu roedd ganddynt rieni a oedd wedi bod 
i’r brifysgol. Roedd y cwrs yn anodd, ac 
roedd gen i lawer o amheuon. Dair blynedd 
ar ddeg yn ddiweddarach, mae gen i 
ddoethuriaeth mewn astroffiseg ac atgofion 
gwych am fy nghyfnod yn Durham. Ond 
mae’r teimlad nad wyf i fod yma’n dal i ddod 
i’r wyneb bob hyn a hyn. Dyma fy nghyngor i 
unrhyw un arall sy’n cael anhawster o’r fath: 
gwrandewch ar y bobl sy’n eich adnabod 
orau, sy’n credu ynoch ac sy’n eich cefnogi 
bob cam. Gallwch gyflawni cymaint yn fwy 
nag yr ydych yn ei sylweddoli.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau?
Byddwn wedi dweud wrthyf fy hun ei bod 
yn iawn i fi deimlo’n ansicr am y dyfodol. Y 
troeon annisgwyl sy’n gwneud bywyd yn 
gyffrous. Gweithia’n galed, dysga gymaint 
ag y galli di, ac yn bwysicach na dim, 
creda ynot dy hun. Yr hyn rwy’n ei ddifaru 
fwyaf yw fy mod wedi treulio cymaint o 
amser yn fy nghymharu fy hun ag eraill. 
Canolbwyntia ar dy daith dy hun, gwna’r 
hyn sy’n dy wneud di’n hapus, ac fe fyddi 
di’n iawn.

“Rwy’n defnyddio’r sgiliau 
a ddysgais fel ffisegydd i 
wneud synnwyr o lwyth 
o ddata.”
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Emily Gleeson
Meteorolegydd

Emily Gleeson ydw i ac rwy’n dod o Thurles yn Sir 
Tipperary. Mae gen i radd mewn Ffiseg a Chemeg 
a doethuriaeth mewn Ffiseg. Yn y brifysgol, bûm yn 
gweithio ar brosiect a oedd yn mesur y pelydriad sy’n 
weddill o’r Glec Fawr! Erbyn hyn, rwy’n gweithio fel 
meteorolegydd gyda Swyddfa Dywydd Éireann ac yn 
astudio’r tywydd a’r hinsawdd gan ddefnyddio data o’r 
tir, y môr a’r atmosffer. 

Dulyn
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Rwy’n dilyn fy ail gwrs mewn Gwyddeleg proffesiynol. 
Mae fy niddordebau’n cynnwys teithio, yn enwedig i’r 
Arctig, mynd i’r theatr, mynd i ystafelloedd dianc, dysgu 
chwarae’r drymiau yn y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol 
a heicio o amgylch Iwerddon.

Helô Emily! Allwch chi ddweud wrthym 
beth daniodd eich diddordeb mewn 
ffiseg yn y lle cyntaf?
Dysgu gwyddoniaeth yn yr ysgol 
uwchradd! Roeddwn i bob amser wedi 
hoffi mathemateg, ac yna dechreuais 
ymddiddori mewn gwyddoniaeth a 
ffiseg. Roedd gan yr ysgol yr es iddi 
labordai gwych a’r holl offer. Gwnaeth fy 
athrawon yn bendant fy ysbrydoli i astudio 
gwyddoniaeth.

Sut y gwnaethoch gyrraedd 
eich swydd bresennol?
Soniodd myfyriwr arall wrthyf am swyddi 
yn Swyddfa Dywydd Éireann. Rwy’n hoff 
iawn o dywydd eithafol, felly ymgeisiais am 
swydd, a dyma fi!

A ydych yn dal i ddefnyddio’r ffiseg 
a ddysgoch yn yr ysgol uwchradd? 
Wrth gwrs! Datrys problemau yw ffiseg, 
felly mae modd defnyddio’r dulliau yng 
nghyswllt unrhyw dasg wyddonol neu 
dechnegol. Rwyf bellach yn arwain tîm 
yn Ewrop sy’n datblygu elfen ffiseg y 
model tywydd yr ydym yn ei ddefnyddio 
ar gyfer paratoi rhagolygon tywydd 
gweithredol. Rwy’n arbenigo mewn 
pelydriad heulol, y rhyngweithio rhwng 
pelydriad ac erosol a ffisiograffeg arwyneb 
– felly, ffiseg aer wyneb a’r aer uchaf. 
Mae fy swydd yn gofyn am lawer o sgiliau 
gwahanol. Datrys problemau, yn bendant, 
ond hefyd cyfathrebu, y gallu i addasu, 
gwaith tîm ac amynedd.

Beth yr ydych yn ei hoffi fwyaf 
am eich swydd?
Rwy’n dwlu ar fy swydd gan mai dyna 
yw fy niddordeb hefyd. Mae pob dydd 
yn wahanol ac mae cymaint o wahanol 
agweddau i’r swydd. A chymaint o 
gyfleoedd o fewn y sefydliad! Rwy’n 
gweithio gyda chynifer o bobl wych yn 
Iwerddon a ledled Ewrop.

A oes gennych unrhyw gyngor i rywun 
sy’n ystyried astudio ffiseg? 
A dyfynnu Dr Seuss, gallwch eich llywio 
eich hun i unrhyw gyfeiriad o’ch dewis! 
Rwyf wedi mynd o seryddiaeth isfilimedr, 
i beirianneg ym maes cudd-wybodaeth, i 
ragolygon y tywydd, i fodelu’r newid yn yr 
hinsawdd, i ddatblygu model rhifiadol ar 
gyfer rhagweld y tywydd yn y tymor byr. 
Mae cymaint o lwybrau gwahanol i’w cael.

“Mae cymaint 
o lwybrau gwahanol 
i’w cael.”
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Amy Oana
Gwyddonydd Clinigol 
ym maes Ffiseg Feddygol

Rwy’n wyddonydd clinigol ym maes ffiseg feddygol. Mae bod 
yn wyddonydd clinigol yn golygu fy mod yn cael helpu i wella’r 
broses o roi diagnosis a thriniaeth i gleifion. Mae ffisegwyr 
meddygol sy’n gweithio mewn ysbytai yn helpu i benderfynu 
sut i wneud y defnydd gorau o driniaethau megis radiotherapi 
er mwyn helpu cleifion sydd â chanser, ac yn gweithio gydag 
offer delweddu meddygol i helpu i gynhyrchu delweddau da er 
mwyn rhoi diagnosis i gleifion.

“Rwy’n mwynhau 
llawer o bethau 
am fy swydd, 
ond yr hyn rwy’n 
ei fwynhau fwyaf 
yw’r amrywiaeth.”

Dundee
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Helô Amy! Beth sy’n eich cyffroi am ffiseg?
Rwyf bob amser wedi dwlu gwybod sut y 
mae pethau’n gweithio, a phan oeddwn yn 
ifanc iawn roeddwn bob amser yn gofyn 
‘ond pam?’. Am gyfnod hir, roeddwn am 
fod yn ofodwr. Pan ddechreuais astudio 
gwyddoniaeth, ac yna ffiseg yn yr ysgol 
uwchradd, sylweddolais faint o ffiseg oedd 
i’w chael yn ein bywyd pob dydd, a dyna 
pryd y penderfynais fy mod am fynd ati i 
astudio’r pwnc ymhellach.

A oes gennych hoff atgof am ffiseg? 
Fy hoff atgof am ffiseg yw ymweld â’r 
adran ffiseg feddygol yn fy ysbyty lleol 
am ychydig ddiwrnodau. Roeddwn i wedi 
ystyried astudio ffiseg feddygol, ond 
roeddwn wedi clywed bod y maes yn un 
cystadleuol iawn a doeddwn i ddim yn 
meddwl y byddwn yn llwyddo i fynd iddo. 
Wrth gysgodi ffisegwyr, medrais weld 
cymaint o amrywiaeth sy’n perthyn i’r 
swydd. Gwnaeth hynny fy nghymell yn fawr 
i ymgeisio er mwyn gweld a fyddwn yn gallu 
cael fy hyfforddi i weithio yn y maes. 

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?
Rwy’n mwynhau llawer o bethau am fy 
swydd, ond yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf 
yw’r amrywiaeth. Mae gwyddonwyr clinigol 
sy’n ymwneud â radioleg ddiagnostig a 
gwarchod rhag pelydriad yn cael ymwneud 
â llawer o dasgau gwahanol, sy’n amrywio 
o brofi offer pelydr-x er mwyn sicrhau 
bod y delweddau a gaiff eu cynhyrchu a’r 
pelydriad a gaiff ei roi yn cyd-fynd â’r hyn y 
byddem yn ei ddisgwyl, i asesu’r graddau y 
caiff ardaloedd eu cysgodi er mwyn sicrhau 
bod staff a chleifion yn cael eu gwarchod 
rhag pelydriad nad yw o fudd clinigol 
iddynt. Rwy’n mwynhau gallu dysgu am 
dechnolegau neu driniaethau newydd sy’n 
cael eu cyflwyno.

A ydych yn defnyddio’r ffiseg a ddysgoch 
yn yr ysgol yn eich swydd bresennol?
Mae’r ffiseg sylfaenol, megis priodweddau 
pelydriad electromagnetig, yn rhywbeth 
yr wyf yn ei ddefnyddio drwy’r amser yn 

fy swydd bresennol, gan fod pelydriad 
electromagnetig yn ganolog i greu 
delweddau meddygol. Mae’r pynciau’n 
ymwneud â ffiseg iechyd y buom yn eu 
hastudio, megis cysyniadau sylfaenol 
ymbelydredd, hefyd yn sail i lawer o’r 
wybodaeth yr wyf yn ei defnyddio i 
wneud fy ngwaith bob dydd. Yn ogystal â 
defnyddio’r wybodaeth a ddysgais wrth 
astudio ffiseg, rwyf hefyd yn defnyddio’r 
sgiliau, megis sgiliau datrys problemau, i 
fynd i’r afael â phroblemau y byddwn yn 
dod ar eu traws weithiau wrth brofi offer 
pelydr-x. 

Pa sgiliau eraill sy’n ddefnyddiol ar gyfer 
eich swydd?
Un o’r sgiliau pwysicaf ar gyfer 
gwyddonydd clinigol yw’r gallu i weithio 
gyda phobl eraill. Yn fy swydd i, rwy’n 
gweithio yn aml gyda radiograffyddion sy’n 
gallu rhoi syniad i fi o sut y mae pethau’n 
gweithio o safbwynt y claf. Rwyf hefyd yn 
gweithio gyda staff labordai er mwyn sicrhau 
bod ganddynt bopeth y mae arnynt ei angen 
i’w gwarchod eu hunain rhag pelydriad.

A wnaethoch wynebu unrhyw heriau 
erioed wrth fynd ati i astudio ffiseg?
Fi oedd yr unig ferch yn sawl un o’m 
dosbarthiadau yn y brifysgol. Roeddwn yn 
ffodus i gael cyd-fyfyrwyr gwych a oedd bob 
amser yn gwneud i fi deimlo fy mod yn un 
ohonynt. Gall fod yn anodd dal ati weithiau 
pan na fyddwch yn gweld pobl debyg i chi 
yn y maes, ac mae’n gallu gwneud i chi 
deimlo nad ydych efallai’n perthyn. Ond mae 
agweddau, yn bendant, yn newid er gwell 
ym maes gwyddoniaeth 

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau? 
Paid â gadael i’r ffaith bod rhywbeth yn 
ymddangos yn gystadleuol dy ddarbwyllo i 
beidio ag ymgeisio! Gad i’th frwdfrydedd dy 
arwain. Paid â phoeni am beidio â gwybod 
digon i wneud rhywbeth. Mae yna amser o 
hyd i ddysgu a datblygu sgiliau, er nad yw’n 
teimlo felly efallai.

29Newid y byd: Swyddi sy’n gwneud gwahaniaeth



Mahfuj Ali
Dadansoddwr Data 

Mae fy niddordeb mewn dysgu sut y mae’r byd yn 
gweithio, ac archwilio drwy arbrofi, wedi fy arwain i 
weithio gyda data yn y sector ariannol ar gyfer cwmni 
o’r enw Deloitte. 

Er nad oedd gen i lawer o fodelau rôl pan oeddwn yn iau, rwy’n 
falch fy mod wedi astudio ffiseg. Fe wnes i fwynhau hynny’n fawr, a 
rhoddodd i fi’r sgiliau y mae eu hangen arnaf i wneud y swydd rwy’n 
dwlu arni. 

Helô Mahfuj! Beth wnaeth eich cyffroi am ffiseg yn y lle cyntaf?
Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i ddeall sut y mae’r pethau 
o’m cwmpas yn gweithio. Dechreuodd hynny wrth i fi ddatgymalu 
peiriannau gartref pan fyddent yn torri, er mwyn cael gweld y tu 
mewn iddynt, ac adeiladu cychod bach gan ddefnyddio poteli; ond 
roedd hefyd yn cynnwys helpu fy nhad i drwsio pethau o amgylch 
y tŷ, a gwylio rhaglenni dogfen am wyddoniaeth a pheirianneg. 
Arweiniodd y profiadau hynny fi’n naturiol i astudio ffiseg.

Llundain
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A oes gennych hoff atgof am ffiseg?
Mae fy atgof cynharaf am ffiseg yn dyddio’n 
ôl i’r ysgol. Roeddwn tua deg oed ac 
roeddem yn dysgu am gylchedau trydan. 
Roedd gennym fatris, bylbiau a gwifren, a 
diagram syml ar y bwrdd gwyn i geisio ei 
gopïo. Rwy’n cofio rhyfeddu wrth weld sut 
y byddai disgleirdeb y bylbiau’n newid wrth 
amrywio nifer y celloedd neu nifer y bylbiau 
yn y gylched. Rwy’n hoff iawn o’r atgof 
hwn gan ei fod yn dangos bod pawb yn 
gallu darganfod gwyddoniaeth drostynt 
eu hunain drwy arbrofi, p’un a ydych 
yn gyfarwydd â’r cysyniadau gwyddonol 
ai peidio. Mae bob amser yn gyffrous 
darganfod rhywbeth drosoch eich hun.

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Fy chwaer hŷn wnaeth fy ysbrydoli pan 
oeddwn yn fy arddegau. Roedd bod yn ferch 
o gefndir De Asiaidd a mynd i’r brifysgol 
i astudio cemeg yn dipyn o gamp ar y 
pryd i rywun a oedd yn ferch i fewnfudwr. 
Roeddwn yn edmygu ei dewrder a’r ffaith ei 
bod mor benderfynol o astudio. Rhaglenni 
dogfen Jim Al-Khalili ar y BBC wnaeth ennyn 
fy niddordeb mewn ffiseg. Llwyddodd ei allu 
i egluro pethau i’r gynulleidfa gyda’r lefel 
iawn o fanylder i ennyn fy niddordeb a’m 
chwilfrydedd.

Sut y gwnaethoch gyrraedd eich swydd 
bresennol? A beth yr ydych yn ei fwynhau 
fwyaf amdani?
Roeddwn wedi bod yn gweithio ym maes 
geoffiseg ers bron i flwyddyn, ond buan 
y gwelais mai dadansoddi data oedd y 
rhan o’m swydd yr oeddwn yn ei mwynhau 
fwyaf. Ers symud i Deloitte a gweithio fel 
dadansoddwr data, rwyf wir yn mwynhau 
fy ngwaith ac rwyf wrth fy modd yn datrys 
problemau. Er fy mod yn dal i ddysgu, 
y rhan o’m swydd sy’n rhoi’r boddhad 
mwyaf i fi yw creu adnoddau ac atebion 
newydd sbon i ddatrys problemau i’m 
cleientiaid, a chreu cynnyrch terfynol y 
gallaf deimlo’n falch o fod wedi’i ddatblygu.

Pa sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich 
swydd?
Mae dau beth a gefais o astudio ffiseg yn 
hanfodol i’m gwaith fel dadansoddwr data. 
Yn gyntaf, y gallu i gasglu data o arbrofion 
neu efelychiadau a gwneud synnwyr o’r data 
hwnnw; ac yn ail, y gallu i gymryd proses 
gymhleth a’i rhannu yn ddarnau llai, haws eu 
trin. Byddwn yn dweud bod y gallu i egluro 
pynciau cymhleth mewn ffordd syml yn 
helpu hefyd.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau yn 
ystod eich gyrfa ym maes ffiseg?
Yr her fwyaf i fi o ran mynd ati i astudio ffiseg 
oedd y ffaith nad oedd gen i unrhyw fodelau 
rôl yn fy mywyd a oedd hefyd wedi astudio 
ffiseg. Roedd y bobl yr oeddwn yn dod ar eu 
traws a oedd yn astudio ffiseg yn bobl nad 
oeddwn yn gallu uniaethu â nhw oherwydd 
nad oeddent yn edrych yn debyg i fi nac yn 
dod o’r un cefndir â fi. Fe wnes i oresgyn yr 
heriau hynny drwy ymroi i bob profiad a deall 
beth oedd beth wrth fynd.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau o ran 
gwaith?
Byddwn yn hoffi pe bawn i wedi cael mwy 
o anogaeth i gredu bod modd i fi gyflawni 
rhywbeth, yn hytrach nag fy mod wedi gorfod 
bwrw ati gan obeithio’r gorau. Mae dilyn 
y llwybr hwn wedi fy helpu’n wirioneddol i 
ddatblygu fel person, yn enwedig astudio 
dramor. Roedd hynny’n brofiad hollol 
ddieithr i fi, a wnaeth fy ngwthio i’r eithaf. 
Byddwn wedi dweud wrthyf fy hun am geisio 
gwneud rhywbeth dramor yn gynharach, 
boed yn deithio, yn wirfoddoli, yn brofiad 
gwaith, yn gyfle i astudio neu’n waith.

“Rwy’n falch fy mod wedi 
astudio ffiseg. Fe wnes i fwynhau 
hynny’n fawr, a rhoddodd i fi’r 
sgiliau y mae eu hangen arnaf i 
wneud y swydd rwy’n dwlu arni.”
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Maria Dugdale
Sefydlydd Cwmni 

Yn y brifysgol, enillais ddoethuriaeth mewn ffiseg 
gronynnau. Wedi hynny, bûm yn gweithio fel rheolwr 
labordy mewn cwmni a oedd wedi deillio o gwmni arall, 
ac yn fuan wedyn es ati i sefydlu fy musnes fy hun. Rydym 
yn dylunio synwyryddion sy’n synhwyro pelydriad naturiol 
a phelydriad o adweithyddion niwclear. Rwy’n mwynhau’r 
rhyddid o fod yn hunangyflogedig a’r rhyddid i fynd 
ar drywydd gwaith sy’n edrych yn ddiddorol. 

Rwy’n mwynhau siarad am wyddoniaeth hefyd, a phan 
oeddwn yn fyfyriwr treuliais lawer o amser yn gwneud 
sioeau rhyngweithiol am y gofod ar gyfer ysgolion 
a theuluoedd. 

 Bryste
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“Mae sylweddoli bod 
modd defnyddio ffiseg 
sylfaenol i egluro pethau 
cyffrous sy’n digwydd yn 
y bydysawd yn rhyfeddol!” 

Helô Maria! Beth wnaeth eich cyffroi 
am ffiseg yn y lle cyntaf?
Sioe am y gofod mewn planetariwm 
wnaeth fy nghyffroi. Wrth i fi dyfu’n hŷn, 
dysgais fod yn rhaid deall ffiseg er mwyn 
deall sut y mae’r gofod yn gweithio. Mae 
sylweddoli bod modd defnyddio ffiseg 
sylfaenol i egluro pethau cyffrous sy’n 
digwydd yn y bydysawd yn rhyfeddol!

Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech 
yn eich arddegau?
Roedd fy athro/athrawes ffiseg yn wych 
– roedd yn esbonio popeth yn dda iawn 
ac roedd yn wych am ddangos pethau 
ychwanegol i ni er mwyn deffro ein 
diddordeb.

Pa sgiliau sy’n ddefnyddiol ar gyfer eich 
swydd ac ar gyfer y diwydiant yr ydych yn 
gweithio ynddo?
Rwy’n credu mai’r sgiliau datrys problemau 
cyffredinol y mae’n rhaid i chi eu datblygu 
wrth astudio ffiseg. 

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau yn 
ystod eich gyrfa ym maes ffiseg?

Yn sicr, roedd yna rai oedolion nad oeddent 
yn barod iawn i’m hannog, a chlywais rai 
sylwadau nawddoglyd. Pan oeddwn yn 
fy arddegau, nid oedd bob amser yn 
hawdd hoffi ffiseg pan oedd y plant eraill 
yn ystyried fy mod yn wahanol iddynt. Felly, 
doeddwn i ddim yn tynnu sylw at hynny.

Dywedodd un o’m hathrawon wrthyf nad 
oedd ffiseg yn ddewis addas i fi, ond yn 
ffodus roedd fy athro/athrawes ffiseg yn 
berson ysbrydoledig iawn. Rwyf mor falch 
fy mod wedi dewis ffiseg – yn ogystal â 
rhoi i fi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddeall y 
gofod (sef yr hyn a’m hysbrydolodd yn 
y lle cyntaf), rhoddodd i fi’r sgiliau a’r 
wybodaeth yr wyf yn eu defnyddio bob 
dydd yn fy ngwaith a’m bywyd.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau 
o ran gyrfa?
Byddwn yn dweud nad yw ffiseg yn 
golygu treulio dy oes mewn labordy, 
Mae cymaint o wahanol bethau y galli di eu 
gwneud, oherwydd yr hyn sydd mor bwerus 
yw’r sgiliau datrys problemau y byddi di’n 
eu datblygu.
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Abbey Barnard
Myfyriwr 

Helô, Abbey ydw i. Rwyf ynghanol fy nhrydedd flwyddyn yn 
astudio ffiseg yn y brifysgol. Er fy mod wedi dwlu ar ffiseg 
erioed, doedd neb yn fy mywyd wedi dweud wrthyf y gallai 
hynny arwain at swydd, a doedd gan neb lawer o ddiddordeb 
mewn ffiseg eu hunain. Felly, rwy’n falch iawn fy mod wedi 
penderfynu gwneud hyn. Rwy’n credu y dylai ffiseg fod ar gyfer 
pawb, os dyna yw eu dymuniad. Ar ôl gorffen y radd hon, byddaf 
yn dechrau ar ddoethuriaeth lle bydd modd i fi ddewis beth yr 
hoffwn ganolbwyntio arno. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr 
at hynny. 

Caerhirfryn
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Helô Abbey! Beth wnaeth eich cyffroi am 
ffiseg yn y lle cyntaf?
Er nad oedd gan fy rhieni ddim diddordeb 
mewn ffiseg, byddai fy mam-gu a’m tad-cu 
yn mynd â fi i Arsyllfa Jodrell Bank lle gallwn 
weld y telesgopau yr oedd seryddwyr yn eu 
defnyddio i weld y sêr.

A oes gennych hoff atgof am ffiseg?
Mynd i CERN gyda’r ysgol! Mae CERN ar 
y ffin rhwng y Swistir a Ffrainc. Dyma’r 
labordy mwyaf yn y byd ar gyfer ffiseg 
gronynnau ac mae’r rhan fwyaf ohono 
dan y ddaear! Roeddwn yn fy nagrau wrth 
gamu oddi ar y tram o flaen y prif adeilad 
ar ddiwrnod mwyaf braf y daith hyd hynny, 
oherwydd dyma’r lle yr oeddwn wedi 
clywed cymaint amdano ac yr oeddwn 
yn dyheu ers cymaint o amser am gael 
gweithio ynddo.

Pa lwybr y gwnaethoch ei gymryd 
i faes ffiseg? 
Roeddwn wedi dymuno bod yn bopeth 
ar wahân i ffisegydd cyn i fi ddewis ffiseg. 
Roedd fy rhieni wedi rhoi’r argraff i fi nad 
oedd gwaith i fod yn hwyl, ond pan welais 
yr holl ddewisiadau o ran gyrfa sydd ar gael 
o astudio ffiseg, sylweddolais fod modd 
i fi droi rhywbeth a oedd wedi bod o 
ddiddordeb i fi ar hyd fy oes yn swydd.

A ydych wedi goresgyn unrhyw heriau 
wrth astudio ffiseg?
Dywedodd fy rhieni a’m llys-rieni wrthyf 
nad oedd unrhyw ddiben mewn gwneud 
ymchwil ym maes ffiseg, gan na fyddwn 
i fyth yn gallu cystadlu â dyn a oedd yn 

gwneud yr un gwaith â fi ac mai ym maes 
manwerthu y byddwn yn cael swydd yn y 
pen draw beth bynnag. At hynny, roeddwn 
yn dod o deulu un rhiant ag incwm isel, 
ac yn gwybod na fyddai modd i fi ddibynnu 
ar fy rhieni am gymorth ariannol pe bawn 
yn mynd i’r brifysgol i astudio.

Byddai pobl yn arfer gwneud i fi deimlo’n 
anghysurus am wneud pwnc nad oedd yn 
gweddu i ferch, yn eu barn nhw, ond erbyn 
hyn rwyf wedi rhagori ar gyflawniadau fy 
nghyfoedion ac wedi dangos i’m rhieni 
bod menywod yn gallu gwneud ffiseg. 
Rwy’n dod o deulu un rhiant ag incwm isel, 
felly ni chefais unrhyw help gan fy rhieni 
pan oeddwn yn yr ysgol, o ran fy newis i 
astudio ffiseg.

Pa gyngor y byddech wedi’i roi i chi eich 
hun pan oeddech yn eich arddegau 
ynghylch astudio a dewisiadau o ran 
gyrfa?
Byddwn yn dweud wrthyf fy hun am boeni 
llai am farn pobl eraill, a pheidio â gadael 
iddynt fy atal rhag cyflawni’r hyn yr oeddwn 
am ei gyflawni. Waeth beth y mae pobl yn 
ei ddweud, galli wneud beth bynnag yr wyt 
am ei wneud.

“Pan welais yr holl 
ddewisiadau o ran gyrfa 
sydd ar gael o astudio 
ffiseg, sylweddolais fod 
modd i fi droi rhywbeth 
a oedd wedi bod o 
ddiddordeb i fi ar hyd 
fy oes yn swydd”
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Llwybrau 
at swyddi 
Sut y mae dod o hyd i’ch ffordd

Yr ysgol a’r 
brifysgol
Yn dibynnu ar ble’r ydych yn byw, pan 
fyddwch yn 16 oed neu’n hŷn gallwch 
ddewis astudio ffiseg er mwyn ennill 
cymhwyster Safon Uwch Cymru a Lloegr, 
Cymhwyster Uwch yr Alban neu Dystysgrif 
Gadael yr Iwerddon. Byddwch yn edrych yn 
fanylach ar bynciau yr ydych eisoes wedi’u 
hastudio, er mwyn rhoi sylfaen gadarn i chi 
mewn hanfodion ffiseg yn ogystal ag mewn 
meysydd newydd cyffrous sy’n gysylltiedig 
â’r ymchwil ddiweddaraf. Byddwch yn 
datblygu’r adnoddau angenrheidiol i fynd 
i’r afael â chwestiynau am y bydysawd yr 
ydych bob amser wedi bod yn awyddus i’w 
hateb drosoch eich hun.

Bydd llawer o fyfyrwyr ffiseg yn mynd yn 
eu blaen i astudio ymhellach yn y brifysgol. 
Bydd rhai yn dewis parhau i astudio ffiseg, 
gan ddewis astudio ar gyfer gradd mewn 
ffiseg neu arbenigo mewn meysydd megis 
ffiseg ddamcaniaethol, astroffiseg neu 
geoffiseg. Bydd eraill yn dewis pynciau 
cysylltiedig megis cemeg, bioleg neu 
fathemateg – ond mae ffiseg yn agor y 
drws hefyd i bynciau megis peirianneg, 
dylunio, cyfrifiadureg, gwyddor chwaraeon, 
meddygaeth, economeg a’r gyfraith.

Datblygu 
sgiliau ymarferol
Mae’n opsiwn gwych os ydych yn hoffi 
dysgu drwy wneud – a dyw dewis cwrs 
technegol ddim yn golygu ffarwelio â 
ffiseg. Caiff cyrsiau technegol eu cynllunio 
ar y cyd â diwydiant, a gallant roi i chi’r 
sgiliau a’r wybodaeth y mae cyflogwyr yn 
gweld gwerth ynddynt. Byddwch yn rhoi’r 
hyn yr ydych yn ei ddysgu ar waith drwy 
aseiniadau sy’n berthnasol i fywyd go iawn, 
sy’n cynnig llwybr mwy uniongyrchol i’r 
gweithle.

Gall cymwysterau technegol gynnig llwybr 
i’r brifysgol hefyd. Mae’r rhan fwyaf o 
brifysgolion yn hapus i ystyried ymgeiswyr 
sydd â chymwysterau technegol.
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Dysgu wrth 
weithio
Mae prentisiaethau yn swyddi cyflogedig 
go iawn y mae rhaglenni hyfforddiant 
yn gysylltiedig â nhw. Bydd prentisiaid 
yn ennill cyflog wrth iddynt ddysgu, gan 
ddatblygu sgiliau a gwybodaeth werthfawr. 

Caiff prentisiaethau eu cynllunio gan 
gyflogwyr, felly maent yn eich helpu 
i ddatblygu’r mathau o sgiliau y mae 
cyflogwyr yn awyddus iawn i’w cael. Bydd 
eich cymhwyster a’ch profiad gwaith 
yn helpu i’ch dwyn i sylw cyflogwyr yn y 
dyfodol, ac yn helpu gyda’ch cynlluniau 
tymor hir ar gyfer gyrfa. Byddwch yn 
ennill cyflog tra byddwch yn meithrin 
sgiliau sy’n benodol i swydd, ac yn cael 
amser i ymgymryd ag astudiaethau sy’n 
gysylltiedig â’ch rôl (un diwrnod yr wythnos 
fel rheol). 

Mae ystod enfawr o gyfleoedd i ddewis 
o’u plith o safbwynt prentisiaethau – ym 
maes ffiseg, peirianneg, gwaith technegwyr 
labordy neu feteoroleg, i enwi dim ond rhai! 

Nid dyma’r unig lwybrau at 
swyddi. Mae ffiseg yn agor y drws 
i beth wmbredd o gyfleoedd o 
ran swyddi, oherwydd y sgiliau 
a’r ffyrdd o feddwl y byddwch 
yn eu dysgu wrth astudio ffiseg. 
Yn aml, nid lefel y sgiliau neu’r 
llwybr a ddilynwyd i ddatblygu’r 
sgiliau hynny sy’n bwysig i lawer o 
gyflogwyr, ond y mathau o sgiliau 
sydd gan weithwyr. Fel y byddwch 
wedi gweld o’r llyfryn hwn, nid 
ar hyd llinell syth y byddwch bob 
amser yn dod o hyd i’ch ffordd; 
mae’n iawn i chi newid eich 
meddwl ac archwilio opsiynau 
eraill. Mae yna lwybr sy’n iawn i chi.
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Cynorthwyo 
pobl ifanc 
ar eu taith

Fel aelod o’r teulu, athro/athrawes, ffrind neu fentor, mae gennych rôl 
hollbwysig i’w chwarae o safbwynt dylanwadu ar ddewisiadau a safbwyntiau 
eich person ifanc. Dylai ein pobl ifanc i gyd gael cyfle i lunio eu dyfodol a 
newid eu byd er gwell. Yn awr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni gynorthwyo 
pobl ifanc i fynd i’r afael â heriau byd-eang a gwneud gwahaniaeth 
cadarnhaol.

Mae astudio ffiseg yn rhoi ystod wych o sgiliau i bobl ifanc – sgiliau sy’n gallu 
mynd â nhw yn ddyfnach i faes ffiseg neu i gyfeiriad arall yn llwyr.

Mae astudio ffiseg yn agor y drws i rai o’r swyddi mwyaf cyffrous, blaengar a 
gwerth chweil yn y byd. O drin canser i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, 
ac o gemau cyfrifiadurol i roboteg a deallusrwydd artiffisial, mae pobl sydd 
wedi astudio ffiseg ar flaen y gad, yn helpu i lunio’r dyfodol.
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A wyddech chi’r canlynol? 

Mae 1 o bob 20 
(neu 1.85 miliwn!) 
o swyddi ledled y DU ac Iwerddon yn defnyddio sgiliau 
a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â ffiseg.

Mae’r galw am sgiliau ffiseg 
yn eang ar draws diwydiannau allweddol megis peirianneg, 
adeiladu, gweithgynhyrchu, ynni a thrafnidiaeth, yn 
ogystal ag yn y sector busnes a chyllid, y sector digidol, 
y sector addysg, y sector iechyd, a’r sector cyhoeddus.

Mae sgiliau ffiseg a ffyrdd o feddwl 
sy’n gysylltiedig â ffiseg yn 

werthfawr i ystod eang o yrfaoedd
ac mae cyflogwyr yn eu cydnabod ac yn rhoi gwerth arnynt. 
Mewn arolwg a gomisiynwyd gan y Sefydliad Ffiseg yn 2020, 
dywedodd

78% o gyflogwyr 
ar draws sectorau proffesiynol y DU, gan gynnwys y sector 
cyfreithiol, y sector gwerthu, sector y cyfryngau a’r sector 
marchnata, eu bod yn cael argraff dda pan fyddant yn gweld 
ymgeiswyr sydd wedi astudio ffiseg i lefel Safon Uwch neu 
y tu hwnt i hynny.

Mae swyddi sy’n gysylltiedig 
â ffiseg yn talu’n dda

Nid oes angen gradd arnoch 
i gael swyddi sy’n gysylltiedig â ffiseg. A dweud y gwir, fel 
rheol nid oes angen gradd o brifysgol ar gyfer dros hanner 
yr holl swyddi sy’n gofyn am ffiseg. Mae llawer o swyddi’n 
gofyn am gymwysterau megis cymwysterau Safon 
Uwch Cymru a Lloegr, Cymwysterau Uwch yr Alban 
neu Dystysgrif Gadael yr Iwerddon, prentisiaethau neu 
gymwysterau technegol.
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iop.org/LimitLess

Torrwch y Ffiniau yw’r ymgyrch i annog a chynorthwyo pobl 
ifanc i newid y byd a chyflawni eu potensial drwy astudio 
ffiseg. Mae’n ceisio herio’r camdybiaethau a’r stereoteipiau 
sy’n gysylltiedig â’r pwnc a dileu’r rhwystrau sy’n atal pobl 
ifanc rhag astudio ffiseg ar ôl cyrraedd 16 oed.

Rhieni, gofalwyr ac athrawon: cofrestrwch fel cefnogwyr 
Torrwch y Ffiniau er mwyn cael mwy o wybodaeth a 
diweddariadau am yr ymgyrch, drwy fynd i: 
iop.org/strategy/limit-less

Y Sefydliad Ffiseg yw’r corff proffesiynol a’r gymdeithas 
ddysgedig ar gyfer ffiseg yn y DU ac Iwerddon, sy’n 
ysbrydoli pobl i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth 
ynghylch ffiseg a’u mwynhad ohoni. Mae’r Sefydliad yn 
elusen a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (rhif 293851) 
a’r Alban (rhif SC040092). Diolch i iStock/Getty images 
am y lluniau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 
campaigns@iop.org.
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