
Mae’r pecyn hwn yn rhoi pob dim sydd 
ei angen arnoch i gynnal cwis anhygoel 
ar gyfer grwpiau. Mae tair rownd o
gwestiynau ac atebion o hanes y stryd
fawr o oes Fictoria hyd heddiw ac mae
dalen ateb wag i chi ei llungopïo a’i 
dosbarthu i'r rhai a fydd yn cymryd rhan.
Mae atebion amlddewis i bob cwestiwn 
ond os bydd gennych grŵp sy’n gwybod
llawer mwy, gallech wneud y cwis yn 
anoddach drwy dynnu rhai neu bob un 
o’r atebion.
Gallwch wneud eich cwis yn lleol drwy ychwanegu
eich rowndiau eich hun. Dyma rai syniadau i’ch rhoi
ar ben ffordd.

Y stryd fawr heddiw.  Tynnwch luniau o nodweddion
penodol y tu allan neu y tu mewn i siopau lleol a ddylai
edrych yn gyfarwydd ond sy’n anodd eu lleoli. Gallai
eich lluniau gynnwys delweddau agos o’r tu mewn; y
gwaith cerrig uwchben arwydd y siop; dodrefn ar y 
stryd y tu allan fel blychau llythyrau neu bolion lampau.
Rhowch y lluniau ar un ddalen a gwnewch gopi i bob un
o'r timau neu eu rhoi ar gyflwyniad PowerPoint. 
Gofynnwch i bob tîm enwi o ba siop y mae pob 
delwedd wedi dod.

Gweld y gorffennol. Dewch o hyd i hen ffotograffau 
o siopau ar eich stryd fawr a gofynnwch i bobl 
ddyfalu’r dyddiad. Defnyddiwch ein canllaw defnyddiol 
i ymchwilio i hanes eich stryd fawr i’ch rhoi ar ben ffordd.
Gallwch hefyd dynnu llun o unrhyw ffotograffau 
diddorol sy’n dangos y gorffennol a’r presennol y 
byddwch yn dod o hyd iddynt a’u hychwanegu at 
ein grŵp Flickr Turn Back Time. Mae’r canllaw a’r holl
fanylion am delerau ac amodau’r grŵp Flickr ar gael 
yn bbc.co.uk/history/handsonhistory.

Bywydau blaenorol. Gwnewch restr o’r siopau ar eich
stryd fawr a gofynnwch i’ch timau nodi eu defnydd
blaenorol (e.e. “Nid yw’r swyddfa bost wastad wedi bod
yn swyddfa bost - beth oedd cyn hynny? Neu “Ble oedd
y banc cyn iddo gau?” ac ati). Gallwch ddefnyddio ein
canllaw i ymchwilio i bob siop eich hun i ddod o hyd 
i'r atebion.

Adnabod y bobl sy’n cadw’r siopau. Tynnwch 
luniau o’r bobl sy’n cadw siopau ar eich stryd fawr a 
gofynnwch i'r timau enwi eu siopau. Cofiwch ofyn 
caniatâd i dynnu a dangos eu lluniau!

Cwis
Hanes y Stryd Fawr 
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Cwis y Stryd Fawr

Rownd 1 – hanes y stryd fawr (1–10)

1. Yn 1801, roedd 20% o’r boblogaeth yn byw mewn trefi a dinasoedd. Pa ganran o’r 

boblogaeth oedd yn byw mewn trefi a dinasoedd erbyn 1901?

A: 30% B: 50% C: 80%

2. Ym mis Ionawr 2009, fe wnaeth siop adnabyddus ar y stryd fawr gau pob un o’i siopau ar 

ôl bron 100 mlynedd o fasnachu yn y DU. Beth oedd enw'r siop honno?

A: Zavvi  B: Woolworths C: MFI

3. Yn ôl CAMRA (Campaign for Real Ale) beth yw’r enw mwyaf poblogaidd ar dafarn?

A: White Horse B: Anchor C: Crown

4. Pwy, yn ôl y sôn (ond yn anghywir), a wnaeth alw pobl Prydain yn “a nation of shopkeepers”?  

A: Winston Churchill  B: Napoleon I  C: John F Kennedy

5. Pa un o’r eitemau canlynol na chafodd ei dogni yn ystod yr Ail Ryfel Byd?

A: Petrol  B: Pysgod  C: Mêl

6. Yn 1943, sawl rhandir oedd ym Mhrydain? 

A: 20,000  B: 800,000 C: 1,400,000?

7. Ym mha flwyddyn y pasiwyd y ddeddf a roddodd yr hawl i gyflogeion gael gwyliau â thâl?

A: 1858  B: 1938 C: 1968

8. Yn 1966, roedd 20,254 o siopau hunanwasanaeth ym Mhrydain. Sawl un oedd ar gael yn 1960?

A: 350  B: 6,000  C: 9,000

9. Ym mha flwyddyn y cyflwynwyd degoli yn y DU?

A: 1971  B: 1984  C: 1989

10. Ym mha ddegawd y daeth y ‘dyddiad gwerthu erbyn’ yn gyffredin?

A: 1950au B: 1960au C 1970au

Dalen Cwestiynau
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Cwis y Stryd Fawr

Rownd 1 – hanes y stryd fawr (11–20)

11. Mae pob un o gyflogeion John Lewis hefyd yn rhywbeth arall - ond beth?

A: Swyddogion gweithredol  B: Partneriaid   C: Ffrindiau

12. Yn 1934, pa awdur a wnaeth ddisgrifio Lloegr fel gwlad yn llawn: “arterial and by-pass 

roads, filling stations and factories that look like exhibition buildings, of giant cinemas and 

dancehalls and cafes, bungalows with tiny garages, cocktail bars, Woolworth’s, motor 

coaches, wireless, hiking, factory girls looking like actresses, greyhound racing and 

dirt tracks...”

A: J B Priestly  B: George Orwell C: Aldous Huxley 

13. Beth yw “Bath Chaps”?

A: Trowsus  B: Aelodau clwb golff Gwlad yr Haf  C: Pryd o fwyd wedi’i wneud o foch mochyn

14. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd y “German sausage” poblogaidd ei ailenwi. 

Beth oedd ei enw newydd?

A: Empire sausage  B: Freedom sausage  C: Butcher’s sausage

15. Yn ystod oes Fictoria, beth fyddech yn ei gael pe baech yn prynu ‘penny lick’?

A: Hufen iâ  B: Losin C: Stamp

16. Fe’u galwyd yn ‘Unclaimed Babies’ yn oes Fictoria a ‘Peace Babies’ yn ystod y Rhyfel Byd 

Cyntaf. Beth mae pobl yn eu galw heddiw?

A: Jelly Babies  B: Jelly Beans C: Jelly Tots

17. Ym mha flwyddyn yr oedd y peiriant torri bara cyntaf ar werth?

A: 1906    B:1928    C: 1940

18. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, beth fyddech yn ei gael pe baech yn prynu 'Macon'?

A: Rhywbeth yn lle bacwn wedi’i wneud o gig dafad  B: Cawl mewn tun  

C: Powdwr wyneb

19. Yn 1957, pwy ddywedodd wrth bobl Prydain “you've never had it so good”?

A: Elvis Presley  B: Lauren Bacall  C: Harold MacMillan

20. Ni ddaeth dogni’r Ail Ryfel Byd i ben tan 1954. Beth oedd yr eitem olaf i ddod oddi ar y rhestr ddogni?

A: Wyau  B: Siocled   C: Cig

Dalen Cwestiynau
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Cwis y Stryd Fawr
Rownd 2 – gorffennwch y slogan
Cwblhewch y sloganau hysbysebu canlynol:

1. “Go to work on…

2. “Good food costs less at…

3. “Stop me and...

4. “Ah!...

5. “Every little…

6. “Make Hovis your daily…

7. “Hello Tosh. 

8. “A Mars a day…

9. “For mash get…

10. “Beanz…

Rownd 3 – amserau agor
Mae’r siopau canlynol yn hen gyfarwydd i ni, ond pryd ddechreuon nhw ddod yn rhan o’r stryd fawr ym 
Mhrydain? Rhowch nhw yn eu trefn yn ôl y dyddiad y cawsant eu sefydlu (rhif un fydd yr hynaf). Am bwynt 
ychwanegol, rhowch leoliad y siop gyntaf.

Sainsbury’s  

Co-op 

Marks and Spencer

Woolworths  (dyddiad yr agorwyd y siop gyntaf yn y DU)

Tescos 

Twinings 

John Lewis 

Iceland 

Selfridges & Co

Boots 

Dalen Cwestiynau
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Cwis y Stryd Fawr
Rownd 1 – hanes y stryd fawr
1. C: 80%
2. B: Woolworths
3. C: Crown (arolwg 2007).
4. B: Napoleon I
5. B: Pysgod
6. C: 1,400,000
7. B: 1938 gyda’r Ddeddf Gwyliau â Thâl
8. B: 6,000
9. A: 1971
10. C:1970au
11. B: Maen nhw i gyd yn Bartneriaid yn y busnes.
12. A: JB Priestly
13. C: Hanner isaf bochau mochyn yw’r rhain, mae’n bryd o fwyd sy’n boblogaidd yn benodol yng 

Nghaerfaddon ac sydd wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar.
14. A: Empire Sausage
15. A: Hufen iâ. Roedd penny lick yn hufen iâ a oedd yn cael ei weini mewn gwydraid bach. Byddai 

cwsmeriaid yn llyfu'r gwydraid yn lân a’i roi yn ôl i’r gwerthwr a fyddai’n ei sychu a’i ailddefnyddio.
16. A: Jelly Babies
17. B: 1928 yn Missouri, UDA.
18. A: Rhywbeth yn lle bacwn wedi'i wneud o gig dafad. 
19. C: Prif Weinidog Prydain, Harold Macmillan.
20. C: Cig - ar 3 Gorffennaf 1954.

Rownd 2 – gorffennwch y slogan 
1. …an egg”.  Fay Weldon sy’n enwog am y llinell hon.
2. …Sainsbury’s.”
3. …buy one.” (Hufen iâ Walls).
4. …Bisto.”
5. …helps.”
6. … bread.”
7. …Got a Toshiba.” 
8. …helps you work, rest and play.”
9. ...Smash.”
10. …Meanz Heinz.”

Rownd 3 – amserau agor
1. Twinings – 1706, Llundain
2. Co-op – 1844, Rochdale
3. Boots – 1849, Nottingham
4. John Lewis – 1864, Oxford Street
5. Sainsbury’s – 1869, Llundain
6. Marks and Spencer – 1894, Leeds
7. Woolworths – 1909, Lerpwl
8. Selfridges – 1909, Llundain
9. Tescos – 1919, Llundain
10. Iceland – 1970, Croesoswallt, Swydd Amwythig

Atebion

5

bbc.co.uk/history 



Cwis y Stryd Fawr
Enw’r Tîm:

Rownd 1 – hanes y stryd fawr

1.
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4.

5.
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Cwis y Stryd Fawr
Enw'r Tîm:

Rownd 2 – gorffennwch y slogan 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

Rownd 3 – amserau agor

Siop Dyddiad Lleoliad                                                               sgôr

Sainsbury’s

Co-op

Marks and Spencer

Woolworths

Tesco

Twinings

John Lewis

Iceland

Selfridge’s

Boots
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Cwis y Stryd Fawr
Enw’r Tîm:

Rownd:
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