
Dyddiad Cau: Meheen 11eg, 2021
Dyddiad Darlledu'r Eisteddfod: Gorffennaf 10fed, 2021

Rheolau cystadlu a chanllawiau cyywyno eich ceisiadau ar www.eisteddfodpowys.co.uk
Ymholiadau: eisteddfod2021@gmail.com          07969 062263

LLÊN
Plant a Bobl Ifanc
1) Bl 2 ac iau: 
Darn creadigol ysgrifenedig mewn unrhyw gyfrwng ar thema’r dosbarth ar gyfer Tymor 
yr Haf 2021.
Gwobrau: £6, £4, £3

2)2) Bl 3-6: 
Darn creadigol ysgrifenedig mewn unrhyw gyfrwng ar thema’r dosbarth ar gyfer Tymor 
yr Haf 2021.
Gwobrau: £8, £6, £5

3) Rhyddiaith Bl 7-9: 
unrhyw ffurf ysgrifennu (e.e. llythyr, araith, adolygiad) yn mynegi barn ar unrhyw bwnc
Gwobrau: £12, £10, £8

4)4) Barddoniaeth Bl 7-9: 
Cerdd ‘Gobaith’
Gwobrau: £12, £10, £8

5) Rhyddiaith Bl 10-13: 
unrhyw ffurf ysgrifennu (e.e. llythyr, araith, adolygiad) yn mynegi barn ar unrhyw bwnc
Gwobrau: £20, £15, £10

6) Barddoniaeth Bl 10-13: 
CCerdd ‘Yfory’
Gwobrau: £20, £15, £10

RHESTR TESTUNAU
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LLÊN
Plant a Bobl Ifanc

7) Dysgwyr Bl 3-6: 
Darn creadigol ysgrifenedig mewn unrhyw gyfrwng ar thema’r dosbarth ar gyfer Tymor 
yr Haf 2021.
Gwobrau: £8, £6, £5

8)8) Rhyddiaith Dysgwyr Bl 7-9: 
Unrhyw ffurf ysgrifennu (e.e. llythyr, araith, adolygiad) yn mynegi barn ar unrhyw bwnc
Gwobrau: £12, £10, £8

9) Barddoniaeth Dysgwyr Bl 7-9: 
Cerdd “Dwi eisiau...”
Gwobrau: £12, £10, £8

10) Rhyddiaith Dysgwyr Bl 10-13: 
UnrUnrhyw ffurf ysgrifennu (e.e. llythyr, araith, adolygiad) yn mynegi barn ar unrhyw bwnc
Gwobrau: £20, £15, £10

11) Barddoniaeth Dysgwyr Bl 10-13: 
Cerdd “Dwi’n gobeithio...”
Gwobrau: £20, £15, £10

12) Beirdd Bach (Cystadleuaeth i ysgolion talaith Powys)
Gwobrau: £50, £30, £20
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LLÊN
Oedolion

Barddoniaeth 
13) Cywydd heb fod dros 20 llinell ar y testun ‘Powys’
Gwobr: £40

14) Englyn: ‘Ffenestr’
GGwobr: £30

15) Limrig yn cynnwys y llinell “Ni chawn fynd i’r Stiwt eto ‘leni”
Gwobr: £30

16) Telyneg: Agored
Gwobr: £30

Rhyddiaith
17) Stori Fer ar y thema ‘Cyneen’
GGwobr: £40

18) Llên Meicro ar y thema ‘Enfys’
Gwobr: £30

Oedolion – Dysgwyr

19) Rhyddiaith: darn o waith ysgrifenedig heb fod dros 300 gair ar y thema ‘Ymweliad’
Gwobr: £30

20) Barddoniaeth: Cerdd ar y thema ‘Her’
GGwobr: £30

Beirniaid: Twm Morys (Barddoniaeth) a Siân Northey (Rhyddiaith)
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Y cystadleuydd fydd yn gyfrifol am sicrhau caniatâd hawlfraint.

21) Bl 2 ac iau: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £6, £4, £3

22) Bl 3-6: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £8, £6, £5

23)23) Bl 7-9: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £12, £10, £8

24) Bl 10-13: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £20, £15, £10

25) Oedolion: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £30, £20, £15

26) Dysgwyr Bl 2 ac iau: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
GGwobrau: £6, £4, £3

27) Dysgwyr Bl 3-6: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £8, £6, £5

28) Dysgwyr Bl 7-9: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £12, £10, £8

29) Dysgwyr Bl 10-13: Hunan-ddewisiad, dim mwy na 2 funud.
Gwobrau: £20, £15, £10

30)30) Cyywyniad ysgafn i deulu neu swigen, dim hwy na 2 funud.
Gwobrau: £50, £30, £20

31) Dweud jôc
Gwobrau: £30, £20, £15

Beirniaid: Rhian Parry (Iaith gyntaf) ac Eirian Jones (Dysgwyr)
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CERDD

CANU (* e.e. arddull glasurol, pop neu sioe gerdd, ag eithrio canu gwerin neu gerdd 
dant). Caniateir cyfeiliant wedi recordio.

32) Unawd Bl 2 ac iau mewn unrhyw arddull * - Hunan-ddewisiad
Gwobrau: £6, £4, £3

33) Unawd Bl 3-6 mewn unrhyw arddull * - Hunan-ddewisiad
GGwobrau: £8, £6, £5

34) Unawd Bl 7-9 mewn unrhyw arddull * - Hunan-ddewisiad
Gwobrau: £12, £10, £8

35) Unawd Bl 10-13 mewn unrhyw arddull * - Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 
munud
Gwobrau: £20, £15, £10

36) Unawd agored - Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 munud
GGwobrau: £30, £20, £15

37) Canu emyn dros 60 oed - Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £30, £20, £15

38) Parti/ensemble canu teuluol neu swigen unrhyw nifer - Hunan-ddewisiad - heb fod 
yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £50, £30, £20

39) Rap neu siant pêl-droed - Agored heb fod yn fwy na 3 munud
GGwobrau: £30, £20, £15

Beirniad: Steffan Prys Roberts
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CERDD DANT

Caniateir cyfeiliant wedi recordio.

40) Unawd Bl 6 ac iau. Hunan-ddewisiad. Heb fod yn fwy na 2 munud
Gwobrau: £8, £6, £5

41) Unawd Bl 7-13. Hunan-ddewisiad. Heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £20, £15, £10

42)42) Unawd agored ar eiriau doniol. Hunan-ddewisiad. Heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £30, £20, £15

GWERIN

43) Unawd Bl 6 ac iau. Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 2 munud
Gwobrau: £8, £6, £5

44) Unawd Bl 7-13. Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 munud 
Gwobrau: £20, £15, £10

45)45) Unawd agored. Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £30, £20, £15

46) Parti Gwerin agored. Unrhyw nifer. Hunan-ddewisiad, heb fod yn fwy na 3 munud 
Gwobrau: £50, £30, £20

Beirniad: Gwennant Pyrs
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OFFERYNNOL 

47) Unawd offerynnol Bl 6 ac iau, heb fod yn fwy na 3 munud - Hunan-ddewisiad
Gwobrau: £8, £6, £5

48) Unawd offerynnol Bl 7-13 heb fod yn hwy na 5 munud – 
Hunan-ddewisiad
Gwobrau: £20, £15, £10

49)49) Unawd offerynnol agored, heb fod yn hwy na 5 munud
Hunan-ddewisiad
Gwobrau: £30, £20, £15

50) Cerddorfa Cegin Agored, heb fod yn hwy na 5 munud. Unrhyw nifer. Hu-
nan-ddewisiad
Gwobrau: £50, £30, £20

51) Cyfansoddi darn heb eiriau gan ddefnyddio unrhyw fath o dechnoleg, hyd at 3 
munud. Cystadleuaeth ar gyfer unigolion
Gwobrau: £30, £20, £15

52) Cyfansoddi a pherfformio cân wreiddiol. Cystadleuaeth ar gyfer unigolion neu 
gywaith
Gwobrau: £50, £30, £20

Beirniad: Patrick Rimes
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DAWNSIO/AMGEN 

53) Dawns o unrhyw arddull unigol hyd at Bl 9. Heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £20, £15, £10

54) Dawns o unrhyw arddull unigol agored. Heb fod yn fwy na 3 munud
Gwobrau: £30, £20, £15

55) Parti agored yn defnyddio eitem neu aelod annisgwyl. Heb fod yn fwy na 4 munud
GGwobrau: £50, £30, £20

56) Gôl y Ganrif – Agored. Sgorio gôl mewn unrhyw ddull
Gwobrau: £30, £20, £15

Beirniad: Angharad Harrop

CELF A CHREFFT

57) Gemwaith o ddeunydd naturiol
a) Bl 2 ac iau - Gwobrau: £6, £4, £3
b)b) Bl 3-6 - Gwobrau: £8, £6, £5

58) Nyth/Den yn yr ardd – cyfres o luniau neu  deo yn cyywyno’r gofod
a) Bl 2 ac iau - Gwobrau: £6, £4, £3
b) Bl 3-6 - Gwobrau: £8, £6, £5

59) Celf dros dro- o ddeunydd naturiol e.e. paentio gyda dŵr, celf tywod, collage 
          planhigion
a) Bl 2 ac iau - Gwobrau: £6, £4, £3
b)b) Bl 3-6 - Gwobrau: £8, £6, £5
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CELF A CHREFFT

60) Harddu’r Ardd/Dihangfa – creu cornel i gymdeithasu yn yr ardd – cyfres o luniau neu 
 deo yn cyywyno’r gofod
a) Uwchradd - Gwobrau: £20, £15, £10
b) Agored - Gwobrau: £30, £20, £15

61)61) Celf-micro – unrhyw waith celf llai na 10cm3 (e.e. llun mewn bocs matchys, paentio 
carreg fechan, gosod blodau bychan). Rhaid anfon llun drws nesaf i ddarn 2c er mwyn 
pro ’r maint.
a) Uwchradd - Gwobrau: £20, £15, £10
b) Agored - Gwobrau: £30, £20, £15

62) Creu cyfres o hyd at 5 meme neu giff Cymraeg doniol.
a) Uwchradd - Gwobrau: £20, £15, £10
b)b) Agored - Gwobrau: £30, £20, £15

63) Dylunio slogan Cymraeg ar gyfer crys-t- Agored
Gwobrau: £30, £20, £15

64) Arwydd Codi Calon – 2D neu 3D 
Teulu/swigen/grŵp
Gwobrau: £50, £30, £20

65)65) Ffotograffiaeth – ail greu darlun/clawr CD/ clawr llyfr gan artist/cerddor/awdur o 
Gymru. (Rhaid cynnwys llun o’r gwreiddiol i’r beirniad)
Teulu/swigen/grŵp
Gwobrau: £50, £30, £20

66) Hysbyseb Busnes Lleol –  deo 1 munud o hyd Cymraeg/dwyieithog.
Agored i unrhyw fusnes Cymraeg/dwyieithog.
Gwobrau: £50, £30, £20

BBeirniaid: Catrin Williams a Tyly Roberts


