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Nodiant Gwyddonol 
 

Ffordd i fynegi rhifau yw Nodiant Gwyddonol. Mae’n ddefnyddiol fel ffordd gryno i fynegi 

rhifau mawr iawn a rhifau bach iawn.  

Mae Nodiant Gwyddonol yn defnyddio indecsau, felly fe edrychwn ni’n gyflym ar y pwnc 

yma’n gyntaf. 

Indecsau 

Mae deg wedi’i godi i bŵer yn golygu deg wedi’i luosi â’i hun gymaint â hynny o weithiau.  

104 = 10× 10 × 10 × 10 = 10000 

103 = 10× 10 × 10  = 1000 

102 = 10× 10   = 100 

101 = 10    

Felly beth yw 100? Wel, bob tro rydyn ni’n lleihau’r pŵer o un, rydyn ni’n mynd ddeg 

gwaith yn llai, felly mae’n dilyn bod: 

100 = 1  

Ac os ydyn ni’n parhau: 

10−1 = 
1

10
  = 0.1    

10−2 = 
1

100
  = 0.01  

10−3 = 
1

1000
  = 0.001  

 

 

Rhifau mewn Nodiant Gwyddonol 

Mae rhif mewn Nodiant Gwyddonol yn edrych fel hyn: 

2.3846 × 106 

Sylwch fod un digid cyn y pwynt degol, a gall fod unrhyw nifer o ddigidau ar ôl y pwynt 

degol.  Mae’r pŵer yn dweud bod yn rhaid i ni luosi â 10 chwe gwaith. Hynny yw, symud y 

pwynt degol i’r dde chwe gwaith. Felly ffordd arall i ysgrifennu hyn fyddai 2384600. 

 

Fe fyddwch chi hefyd yn gweld rhifau mewn Nodiant Gwyddonol sydd â phwerau negatif. 

Pryd bynnag rydyn ni’n lluosi rhif â deg, rydyn ni’n symud y pwynt degol unwaith i’r dde. 

Pryd bynnag rydyn ni’n rhannu â deg, rydyn ni’n symud y pwynt degol unwaith i’r chwith. 
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3.12 × 10−4 

Mae’r pŵer negatif yn dweud bod yn rhaid i ni rannu â 10 bedair gwaith. Hynny yw, symud y 

pwynt degol i’r chwith bedair gwaith. Felly ffordd arall i ysgrifennu hyn fyddai 0.000312. 

 

Sut i Fynegi Rhif mewn Nodiant Gwyddonol 

Gall unrhyw rif gael ei fynegi mewn nodiant gwyddonol: 

1. Symudwch y pwynt degol o’i fan cychwyn fel ei fod union ar ôl y digid ansero cyntaf. 

2. Cyfrwch sawl lle y mae wedi symud – dyma fydd y pŵer. 

3. Os ydych chi’n symud y pwynt degol i’r chwith, bydd y pŵer yn bositif. Os ydych 

chi’n symud y lle degol i’r dde, bydd y pŵer yn negatif. 

4. Gwiriwch eich ateb. Dylai fod gennych chi bŵer positif ar gyfer rhif mawr, a phŵer 

negatif ar gyfer rhif bach. 

 

Enghraifft  

 

Mynegwch 2600000000 mewn Nodiant 

Gwyddonol. 

 

Datrysiad 

 

Fel mae wedi’i ysgrifennu, nid oes pwynt 

degol yn y rhif hwn, ond fe fyddai ar ôl y 

sero olaf.  

 

Mae angen i ni symud y pwynt degol naw 

lle i’r chwith er mwyn ei roi ar ôl y digid 

cyntaf. Hynny yw, ar ôl y 2 a chyn y 6, 

felly’r pŵer fydd 9. 

 

Ateb:  2.6 × 109 

 

 Enghraifft 

 

Mynegwch 0.00000218 mewn Nodiant 

Gwyddonol. 

 

Datrysiad 

 

Mae angen i ni symud y pwynt degol chwe 

lle i’r dde er mwyn ei roi ar ôl y digid 

ansero cyntaf. Hynny yw, ar ôl y 2 a chyn 

yr 1, felly’r pŵer fydd –6. 

 

Ateb:  2.18 × 10−6 

 

 

Enghraifft 

Mynegwch 34.2 × 103 mewn Nodiant Gwyddonol. 

Datrysiad 

Ar yr olwg gyntaf, gallai edrych fel bod y rhif hwn eisoes mewn Nodiant Gwyddonol, ond 

dydy e ddim. Dylai fod gennym ni un digid yn unig cyn y pwynt degol, ac mae dau fan hyn. 

Mae pŵer positif yn golygu bod gennym ni rif mawr, ac mae pŵer negatif yn golygu bod 

gennym ni rif bach. 
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Mae angen i ni symud y pwynt degol unwaith i’r chwith. Byddai hyn yn gwneud y rhif ddeg 

gwaith yn llai, felly fe ddylen ni gynyddu’r pŵer gan un i wneud yn iawn am hynny. 

 

Ateb:  3.42× 104 

 

Lluosi Rhifau mewn Nodiant Gwyddonol 

Gall rhifau sydd wedi’u mynegi mewn nodiant gwyddonol gael eu lluosi neu’u rhannu’n 

hawdd. 

Enghraifft 

Lluoswch y rhifau canlynol, gan roi eich ateb mewn Nodiant Gwyddonol. 

(3× 103) × (4× 104) 

Datrysiad 

(3× 103) × (4× 104) =  (3  × 10  × 10  × 10)  ×  (4  × 10  × 10  × 10 × 10)   

Dyna i gyd a wnawn yw lluosi cyfres o rifau, ac fe allwn ni eu lluosi mewn unrhyw drefn. 

Felly dewch i ni ysgrifennu hyn fel hyn: 

(3 × 4) × (10  × 10  × 10 × 10 × 10  × 10 × 10) 

        =     12     ×    107 

Felly beth wnaethon ni fan hyn yw lluosi’r ‘rhannau rhif’, ac adio’r pwerau. Sylwch nad yw 

ein gwerth mewn Nodiant Gwyddonol oherwydd fe ddylai’r pwynt degol fod ar ôl y digid 

cyntaf. Felly mae angen i ni wneud yn siŵr ei fod. 

Ateb:    1.2    ×    108 

I luosi rhifau mewn Nodiant Gwyddonol: 

1. Lluoswch y ‘rhannau rhif’ 

2. Adiwch y pwerau 

3. Gwnewch yn siŵr fod yr ateb mewn Nodiant Gwyddonol  
 

Mae’r rheolau hyn yn dal i fod yn wir os ydyn ni’n ymdrin â phwerau negatif. 

Enghraifft 

Symleiddiwch y canlynol, gan roi eich ateb mewn Nodiant Gwyddonol. 

(3 × 102) × (2 × 10−4) 

Datrysiad 

Os ydych chi’n symud y pwynt degol i’r chwith, cynyddwch y pŵer. 

Os ydych chi’n symud y pwynt degol i’r dde, lleihewch y pŵer. 
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(3 × 102) × (2 × 10−4)     =      (3 × 2) × 102+(−4) 

            =         6  ×  10−2 

Rhannu Rhifau mewn Nodiant Gwyddonol 

I rannu rhifau mewn Nodiant Gwyddonol: 

1. Rhannwch y ‘rhannau rhif’ 

2. Tynnwch y pwerau 

3. Gwnewch yn siŵr fod yr ateb mewn Nodiant Gwyddonol 
 

Enghraifft 

 

Symleiddiwch y canlynol, gan roi eich ateb 

mewn Nodiant Gwyddonol. 

 

  
6×105 

2 ×103 

 

Datrysiad 

  

6×105 

2 ×103    =     (6 ÷ 2) × 105−3 

                =       3  × 102 

 

 Enghraifft 

 

Symleiddiwch y canlynol, gan roi eich ateb mewn 

Nodiant Gwyddonol. 

 

6 × 10−5 

2 × 10−3
 

 

Datrysiad 

 

6×10−5 

2 ×10−3    =     (6 ÷ 2) × 10−5−(−3)      

                    

                   =      3 × 10−5+3 

                   =      3  × 10−2 

 

Ymarferiadau 

1) Mynegwch y canlynol mewn nodiant gwyddonol: 

a) 573000 b) 0.0000000365 c) 10 

d) 1 e) 8873 f) 0.00054 

 

2) Enrhifwch y canlynol a mynegwch yr atebion mewn nodiant gwyddonol: 

a) (3×105) ×(2×101) b) (6×102) ×(2×103) c) (4×108) ×(4×1032) 

d) (8×10-2) ×(5×103) e) (1.2×102) ×(3.4×10-3) f) (1×10-2) ×(2.5×10-7) 

g) 
8×104 

4 ×102     h) 
3.6×105 

6 ×10−3      i) 
6×10−5 

1.2 ×10−3     

 

Atebion 

1)  

a) 5.73×105 b) 3.65×10-8 c) 1×101 

d) 1×100 e) 8.873×103 f) 5.4×10-4 

 

2)  

a) 6×106 b) 1.2×106 c) 8×1040 

d) 4×102 e) 4.08×10-1 f) 2.5×10-9 

g) 2×102   h) 6×107  i) 5×10-2 
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