
Os hoffech gystadlu yn yr eisteddfod, rhaid i chi gofrestru drwy 

ddefnyddio’r ffurflen ar wefan yr eisteddfod. 

Mae rheolau ac amodau llawn yr eisteddfod ar gael ar wefan yr 

eisteddfod.  

www.eisteddfodcaerdydd.cymru.  

39. Limrig yn cynnwys y llinell “es adre ar ddiwedd y noson” 
Cystadleuaeth agored i bawb.       £10 

40. Englyn ar y testun “cwmwl” 
Cystadleuaeth agored i bawb.       £10 

41. Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun “strydoedd”  
Cystadleuaeth agored i bawb.       £50 

42. Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y  
testun “unrhyw anifail”  
Disgyblion blwyddyn 2 i 4 yn unig.       £10 

43. Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun  
“unrhyw anifail”. Disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn unig.     £10 

44. Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun  
“y cyfryngau cymdeithasol”. Disgyblion blwyddyn 7 i 9 yn unig.   £10 

45. Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun  
“y cyfryngau cymdeithasol”. Disgyblion blwyddyn 10 i 13 yn unig.   £10 

46. Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol.  
Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema “mam-gu neu  
tad-cu”. Yn agored i unigolion 25 oed ac iau.    Tlws a £50 

Ry’n ni ar Facebook a Twitter lle byddwn ni’n rhannu gwybodaeth ddiweddaraf   

facebook.com/EisteddfodCaerdydd twitter.com/eistcaerdydd  

Aelod o 

Rhestr testunau llwyfan Eisteddfod Caerdydd 

17 Ionawr 2020 

Ysgol Plasmawr, y Tyllgoed 

Beirniaid 
Cerdd: Osian Rowlands 

Gwerin a Cherdd Dant: Steffan Rhys Hughes 

Offerynnol: Rhys Taylor 

Llefaru: Garry Owen 

Dawnsio: Sarah a Keith Hopkin 

Llenyddiaeth: Emyr Davies 

Ry’n ni’n chwilio am noddwyr ar gyfer ein 

cystadlaethau. I noddi cystadleuaeth neu i gynnig 

nawdd cyffredinol i’r eisteddfod cysylltwch â 

cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru  



1. Unawd blwyddyn 2-4.       £10, £6, £3 
2. Unawd blwyddyn 5-6.       £10, £6, £3 
3. Llefaru blwyddyn 2-4.       £10, £6, £3 
4. Llefaru blwyddyn 5-6.       £10, £6, £3 
5. Llefaru i ddysgwyr blwyddyn 6 ac iau.     £10, £6,£3 
6. Unawd offerynnol blwyddyn 6 ac iau.  

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud.     £10, £6,£3 
7. Unawd cân werin oed cynradd.      £10, £6, £3 
8. Unawd cerdd dant oed cynradd.      £10, £6, £3 
9. Dawnsio gwerin unigol blwyddyn 6 ac iau. 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.  
Dawns heb fod dros 3 munud o hyd.      £10, £6, £3 

10. Côr neu barti blwyddyn 6 ac iau. 
Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud (a dim mwy na 2 ddarn).  
O leiaf 12 mewn nifer, dim uchafswm.     £40, £25, £15 

11. Grŵp llefaru oedran cynradd.      £40, £25, £15 
12. Dawnsio gwerin i grŵp blwyddyn 6 ac iau 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.  
Dawns heb fod dros 4 munud o hyd.      £40, £25, £15 

13. Unawd blwyddyn 7-9.       £15, £10, £5 
14. Unawd blwyddyn 10-13.       £15, £10, £5 
15. Llefaru unigol 7-9.         £15, £10, £5 
16. Llefaru unigol 10-13.        £15, £10, £5 
17. Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 7-9.     £15, £10, £5 
18. Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 10-13.     £15, £10, £5 
19. Côr neu barti oedran uwchradd. 

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud (a dim mwy na 2 ddarn).  
O leiaf 12 mewn nifer, dim uchafswm.     £40, £25, £15 

20. Grŵp llefaru oed uwchradd.      £40, £25,£15 
21. Grŵp llefaru oed uwchradd i ddysgwyr.     £40, £25, £15 
22. Unawd cân werin oed uwchradd.      £15, £10, £5 
23. Unawd cerdd dant oed uwchradd.      £15, £10, £5 
24. Dawnsio gwerin unigol oed uwchradd. 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.  
Dawns heb fod dros 3 munud o hyd.     £15, £10, £5 

25. Dawnsio gwerin i grŵp oed uwchradd. 
Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.  
Dawns heb fod dros 4 munud o hyd.     £40, £25, £15 

26. Unawd offerynnol oed uwchradd. 
Perfformiad heb fod yn hirach na 7 munud.     £15, £10, £5 

27. Ensemble offerynnol oed uwchradd. 
Perfformiad heb fod yn hirach na 7 munud.    £40, £25, £15 

28. Unawd lleisiol agored. 
Perfformiad heb fod yn hirach na 7 munud.    £25, £15, £10 

28a. Unawd gwerin agored.       £25, £15, £10 
29. Unawd canu emyn.  

Unrhyw emyn yn Caneuon Ffydd.      £25, £15, £10 
30. Unawd o sioe gerdd.  

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.    £25, £15, £10 
31. Monolog agored.  

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.    £25, £15, £10 
32. Llefaru unigol.  

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.    £25, £15, £10 
33. Grŵp llefaru agored.  

Un darn yn unig.        £40, £25, £15 
34. Parti neu gôr cerdd dant  

Un darn yn unig.        £40, £25, £15 
35. Parti neu gôr gwerin. 

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud.     £40, £25, £15 
36. Grŵp dawnsio gwerin agored 

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.  
Dawns heb fod dros 4 munud o hyd.     £40, £25, £15 

37. Sgen ti dalent  
Mae’r gystadleuaeth yma’n agored i unigolion neu grwpiau. Ceir 4 munud i ddiddan-
u’r gynulleidfa. Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir ganddynt 
mewn cystadleuaeth arall. Ni cheir perfformio darn os oes cystadleuaeth arall ar gael 
(h.y. ni cheir perfformio cân o sioe gerdd, gan fod y gystadleuaeth yn bodoli). Rhaid i’r 
perfformiad fod yn Gymraeg, neu’n ddi-iaith Noddir y gystadleuaeth gan Gymdeithas 
Eisteddfodau Cymru.       £25, £15, £10 

37a. Perfformio Darn Digri  
 Perfformio darn o farddoniaeth neu ryddiaith, neu ddarn gwreiddiol. Perfformiad hyd 
 at 4 munud o hyd. Disgwylir i’r iaith fod yn weddus, a dylai’r pwyslais fod ar gyfleu 
 hiwmor y darn. Byddai ennill gwobr 1af, 2il neu 3ydd mewn dwy eisteddfod leol 
 rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2019 a diwedd Gorffennaf 2020 yn rhoi’r hawl i’r 
 unigolyn gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2020.   £25, £15, £10 
38. Côr agored 

Perfformiad heb fod yn hirach na 8 munud. Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai 
na 20 mewn nifer. Cyflwyno dau ddarn cyferbyniol, gydag un darn gan gyfansoddwr o 
Gymru. Mae rheolau'r gystadleuaeth yma yn unol a Chystadleuaeth Cymdeithas Ei-
steddfodau Cymru i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.  
          £200, £100, £50 


