
Gwybodaeth am 
y pynciau 

• Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 

• Iaith Saesneg 

• Astudiaethau’r Cyfryngau 

• Teithio a Thwristiaeth 

• Cymraeg Iaith Gyntaf 

• Cymraeg Ail iaith 

• Ffrangeg 

• Drama a Theatr 

• Celf a Dylunio 

• Cerddoriaeth 

• Ffotograffiaeth 

• Dylunio Tecstilau 

• Chwaraeon 

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

• Seicoleg 

• Astudiaethau Busnes 

• Daearyddiaeth 

• Hanes 

• Mathemateg 

• Mathemateg Pellach 

• Bioleg 

• Cemeg 

• Ffiseg 

• Amaethyddiaeth 

• TGCh 

• Cyfrifiadureg 

• Dylunio Peirianyddol 

• Dylunio Cynnyrch 

• Bagloriaeth Cymru  



Iaith a 

Llenyddiaeth 

Saesneg 

 

 

Mae cael cymhwyster yn y Saesneg yn ddefnyddiol ar gyfer ennill mynediad i Brifysgol 

mewn amrywiaeth o gyfadrannau ac yn gymorth o bosibl i gael gwaith mewn meysydd 

mor amrywiol â’r gyfraith, addysg, newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth a llywodraeth. Mae 

astudio Saesneg hefyd yn gwella’ch gallu i ddefnyddio iaith yn rhugl. 

Mae manyleb CBAC yn cynnwys dwy uned ar gyfer UG a thair ar gyfer U2. 

Gofynion y Cwrs 

Dylai myfyrwyr anelu at gael dwy radd B mewn TGAU Iaith Saesneg a TGAU Llenyddiaeth 

Saesneg. Sylfaen yn unig ar gyfer gwaith UG/U2 y myfyrwyr ydy’r dysgu. Mae’n rhaid i’r 

disgyblion gynnwys elfen fawr o astudiaeth breifat er mwyn cyfoethogi eu gwerthfawrogiad 

a’u dealltwriaeth. 

  

Unedau UG Unedau U2 

Uned 1 – Dadansoddi Cymharol ac 
Ysgrifennu Creadigol (llyfr caeedig) 
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr           20% 
 

Uned 3 – Shakespeare (llyfr caeedig) 
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr           20% 

Adran A: Dadansoddi cymharol o 
farddoniaeth a thestun dibaratoad.  
Adran B: Ysgrifennu creadigol a sylwebaeth. 
  

Adran A: Dyfyniad Shakespeare 
Adran B: Traethawd Shakespeare 

Uned 2 – Drama ac Astudiaeth Testun 
Anlenyddol (llyfr agored) 
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr           20% 
 

Uned 4 – Testun Dibaratoad ac Astudiaeth 
Rhyddiaith (llyfr agored) 
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr           20% 

Adran A: Drama ôl 1900 
Adran B: Astudiaeth o destun anlenyddol 
 
 
Lefel A ( yr uchod a 3 uned arall) 

Adran A: Testunau Dibaratoad 
Adran B: Astudiaeth Rhyddiaith  
 

Uned 5 – Astudio genre Beirniadaeth a 
Chreadigol 
Asesiad di-arholiad: 2500 3500 gair 20%  
 

Adran A: Astudiaeth Genre 
Adran B: Ysgrifennu creadigol cysylltiedig 
 

 

 



Iaith Saesneg 

Mae cael cymhwyster yn y Saesneg yn ddefnyddiol ar 

gyfer ennill mynediad i Brifysgol mewn amrywiaeth o 

gyfadrannau ac yn gymorth o bosibl i gael gwaith mewn meysydd mor amrywiol â’r 

gyfraith, addysg, newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth a llywodraeth. Mae astudio Saesneg 

hefyd yn gwella’ch gallu i ddefnyddio iaith yn rhugl.  

Mae manyleb CBAC yn cynnwys dwy uned ar gyfer UG a thair ar gyfer U2. 

Gofynion y Cwrs 

Dylai myfyrwyr anelu at gael dwy radd B mewn TGAU Iaith Saesneg a TGAU Llenyddiaeth 

Saesneg. Sylfaen yn unig ar gyfer gwaith UG/U2 y myfyrwyr ydy’r dysgu. Mae’n rhaid i’r 

disgyblion gynnwys elfen fawr o astudiaeth breifat er mwyn cyfoethogi eu gwerthfawrogiad 

a’u dealltwriaeth. 

  

Unedau UG Unedau U2 

Uned 1 – Archwilio Iaith 20% 
Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 45 munud  
 

Uned 3 – Iaith Dros Amser 20% 
Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 

Adran A: Dadansoddi iaith.  
Adran B: Saesneg Cyfoes.  

Un cwestiwn aml ran ac un cwestiwn 
traethawd yn dadansoddi y newid mewn 
iaith dros amser.  
 

Uned 2 – Materion Iaith ac Ysgrifennu 
Gwreiddiol a Beirniadol 20% 
Arholiad Ysgrifenedig: 2awr  
 

Uned 4 – Testunau Llafar ac Ail-gastio 
Creadigol 20% 
Arholiad Ysgrifenedig: 2awr  

Un cwestiwn mewn tair rhan – un 
traethawd ar faterion iaith ac un tasg 
ysgrifennu gwreiddiol yn ogystal â 
sylwebaeth.  
 
 
 
 
 
Lefel A ( yr uchod a 3 uned arall) 

Adran A: Dadansoddi iaith lafar 
Adran B: Ail-gastio creadigol 
 

Uned 5 – Iaith a Hunaniaeth 20% 
Asesiad di-arholiad: 2500 – 3500 gair  
 

Ymchwiliad yn seiliedig ar un o’r canlynol:  

 Iaith a hunan gynrychiolaeth 

 Iaith a rhywedd 

 Iaith a diwylliant 
 Amrywiaeth Ieithyddol 
  

 

 

 

 



Astudiaethau’r 

Cyfryngau  
Mae’r cyfryngau’n chwarae rhan ganolog yn ein diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth 

cyfoes. Maen nhw’n siapio’n canfyddiadau ni o’r byd trwy’r sylwadau, syniadau a 

safbwyntiau maen nhw’n eu cynnig. Mae astudio’r cyfryngau’n cynnig cyfle i’r dysgwyr 

ddatblygu dealltwriaeth drwyadl a manwl o faterion allweddol, gan ddefnyddio cysyniadau 

allweddol ac amrywiaeth o safbwyntiau beirniadol i gefnogi archwilio beirniadol a myfyrio, 

dadansoddi a thrafod. 

Cynnwys y Cwrs 

Mae manyleb CBAC yn cynnwys dwy uned ar gyfer UG a dwy arall ar gyfer U2. 

Gofynion y Cwrs 

Dylai myfyrwyr anelu at gael dwy radd C mewn TGAU Iaith Saesneg a TGAU Llenyddiaeth 

Saesneg. Sylfaen yn unig ar gyfer gwaith UG/U2 y myfyrwyr ydy’r dysgu. Mae’n rhaid i’r 

disgyblion gynnwys elfen fawr o astudiaeth breifat er mwyn cyfoethogi eu gwerthfawrogiad 

a’u dealltwriaeth. 

 

Unedau UG Unedau U2 

Uned 1  
Ymchwilio i’r Cyfryngau 
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 24% 
o Lefel A 
Adran A: Gwerthu Delweddau – Hysbysebu 
a Fideo Cerddoriaeth   
Adran B: Newyddion yn yr Oes Ar-lein 
Adran C: Diwydiannau Ffilm – o Gymru i 
Hollywood 
 

Uned 3  
Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang  
Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 30 munud  
36% o’r Lefel A 
Adran A: Teledu yn yr Oes Fyd-eang 
Adran B: Cylchgronau – Newid 
Cynrychioliadau 
Adran C: Y Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol – 
Gemau Fideo 

Uned 2  
Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau 
Asesiad di-arholiad:  
16% o’r Lefel A 
Cynhyrchiad y cyfryngau, gan gynnwys 
ymchwil a chynllunio unigol, a grëwyd 
mewn ymateb i ddewis o friffiau a osodir 
gan CBAC, a chymhwyso gwybodaeth a 
dealltwriaeth o gysyniadau allweddol.  
Dadansoddiad myfyriol unigol o’r 
cynhyrchiad. 
 

Uned 4 
Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol 
Gyfryngau  
Asesiad di-arholiad:  
24% o’r Lefel A 
Cynhyrchiad ar gyfer gwahanol gyfryngau, 
gan gynnwys ymchwil a chynllunio unigol, a 
grëwyd mewn ymateb i ddewis o friffiau a 
osodir gan CBAC, a chymhwyso 
gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau 
allweddol a chydgyfeirio digidol.  
Dadansoddiad myfyriol unigol o’r 
cynhyrchiad. 
 

 

 

 



 

Teithio a Thwristiaeth 
Tystysgrif Estynedig 
Cenedlaethol BTEC 
Cyfwerth ag un Lefel A 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai hynny sydd yn dymuno dysgu am y diwydiant Teithio a 
Thwristiaeth fel rhan o raglen astudio gytbwys. 

Mae’n rhaglen dwy flynedd sydd gyfwerth ag un Lefel A. 

Beth mae’r cwrs yn cynnwys? 

Byddwch yn datblygu’r sgiliau sydd arnoch eu hangen i archwilio, dehongli a dadansoddi 
amrywiaeth o ystadegau sy’n mesur pwysigrwydd y diwydiant yn y DU. Byddwch yn 
archwilio nodweddion, apêl cyrchfannau byd-eang gwahanol, atyniadau ymwelwyr a 
digwyddiadau. Byddwch hefyd yn archwilio sut i ddatblygu cynllun marchnata llwyddiannus 
ar gyfer sefydliad teithio a thwristiaeth. 

Mae yna dair uned gorfodol yn cynnwys: 

 Byd Teithio a Thwristiaeth 

 Cyrchfannau Byd-eang 

 Egwyddorion marchnata Teithio a Thwristiaeth 

Gall myfyrwyr ddewis o’r unedau canlynol: 

 Atyniadau Ymwelwyr 

 Digwyddiadau, Cynadleddau ac Arddangosfeydd. 

 

Bwrdd Arholi 
Pearson 

 

Gofynion 
Does dim disgwyl i chi gael unrhyw gymwysterau neu bynciau TGAU penodol, er bod rhaid i 
chi gael o leiaf 5 gradd C TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. 

Mae’n rhaid i chi fod yn drefnus. 

 

Asesu  

42% - Asesu  

58% - Arholiad 

 

Manyleb y cwrs  

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Travel-and-
Tourism/2017/Specification/BTEC_NAT_EC_TT_AG_SPEC_ISS1_230818.pdf  

 

 

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Travel-and-Tourism/2017/Specification/BTEC_NAT_EC_TT_AG_SPEC_ISS1_230818.pdf
https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Travel-and-Tourism/2017/Specification/BTEC_NAT_EC_TT_AG_SPEC_ISS1_230818.pdf


Cymraeg 

Mamiaith 

 

 
Cwrs yw hwn ar gyfer unrhyw ddisgybl sydd â diddordeb yn y Gymraeg a llenyddiaeth Cymru 

ac sy’n awyddus i ddatblygu’u sgiliau ysgrifenedig a llafar yn y Gymraeg fel eu bônt yn gallu 

cyfathrebu’n hyderus a chywir mewn ystod eang o sefyllfaoedd.  Mae cyfle i ddarllen ac 

ymateb i lenyddiaeth hen a chyfoes a dysgu gwerthfawrogi etifeddiaeth diwylliannol Cymru. 

 

Bwrdd Arholiad  

CBAC 

 

Crynodeb o’r cwrs 

Uwch Gyfrannol (Blwyddyn 12) Safon Uwch (Blwyddyn 13) 

Uned 1 (15% ) 
Y Ffilm (Hedd Wyn) a’r Ddrama (Siwan) a 
Llafaredd. Arholiad allanol o tua 45 munud yn 
trafod y ffilm a’r ddrama. 
Uned 2 (10%) 
Asesiad Diarholiad   
Cwblheir dwy dasg ar gyfer yr uned. Dylai pob 
uned o waith gynnwys rhwng 1,000 a 2,000 o 
eiriau.  
Tasg Un - Ysgrifennu darn estynedig creadigol 
Tasg Dau - Ymchwilio a Mynegi Barn ar Bwnc 
Llosg (Tasg dan Amodau Arbennig)  
Uned 3 (15% ) 
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd angen i’r 
myfyrwyr ateb dau gwestiwn – un yn 
canolbwyntio ar ddefnyddio iaith a gramadeg a’r 
ail yn gwestiwn traethawd ar farddoniaeth yr 
ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain. 

Uned 4 (20%) 
Y Nofel (Un Nos Ola Leuad) a Llafaredd. Arholiad 
allanol o tua 45 munud yn trafod y nofel a 
gwneud cysylltiadau â thestunau perthnasol eraill. 
Uned 5 (20% ) 
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd y myfyrwyr 
yn ateb dau gwestiwn ar ryddiaith yr Oesoedd 
Canol (Branwen ferch Llŷr) a’r Hengerdd a'r 
Cywyddau. 
Uned 6 (20% ) 
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd y myfyrwyr 
yn ateb dau gwestiwn – un yn gwerthfawrogi darn 
llenyddol ac un ar y Gymraeg mewn Cyd-destun. 
 

 

Cyfleoedd Gyrfaol 

Gyda'r cynnydd aruthrol sydd wedi bod yn y galw am bobl sydd yn gallu defnyddio'r 

Gymraeg yn hyderus mae'r Uwch Gyfrannol a'r Safon Uwch yn gyrsiau y dylai unrhyw un 

sydd yn dymuno dilyn gyrfa yng Nghymru ystyried eu dilyn. Mae bod yn gwbl ddwyieithog a 

gallu cyfathrebu'n hyderus a chywir yn ysgrifenedig ac ar lafar yn fantais ddiamheuol wrth 

ymgeisio am swyddi: ym myd addysg a'r cyfryngau, swyddi cyfieithu a gweinyddol, ond 

hefyd mewn unrhyw faes sy'n ymwneud â'r cyhoedd e.e. meddygaeth,y gyfraith, 

llywodraeth leol a chenedlaethol, y theatr - mae'r rhestr yn ddiddiwedd. 

 

 

 



Cymraeg Ail Iaith 
Mae’r cwrs Cymraeg Ail Iaith yn gam ymlaen o’r 

cwrs TGAU sy’n gofyn i fyfyrwyr wneud  
cysylltiadau rhwng gwahanol elfennau'r pwnc er 

mwyn darparu sylfaen addas i ganiatáu i ymgeiswyr 

barhau i astudio'r iaith yn y dyfodol. Addysgir y cwrs Cymraeg Ail Iaith Lefel A drwy esgol. 
Bwrdd Arholi 

CBAC 

 

Cyfleoedd Gyrfaol 

Gyda'r cynnydd aruthrol sydd wedi bod yn y galw am bobl sydd yn gallu defnyddio'r 

Gymraeg yn hyderus mae'r Uwch Gyfrannol a'r Safon Uwch yn gyrsiau y dylai unrhyw un 

sydd yn dymuno dilyn gyrfa yng Nghymru ystyried eu dilyn. Mae bod yn ddwyieithog yn 

fantais ddiamheuol wrth ymgeisio am swyddi: ym myd addysg a'r cyfryngau, swyddi 

cyfieithu a gweinyddol, ond hefyd mewn unrhyw faes sy'n ymwneud â'r cyhoedd e.e. 

meddygaeth,y gyfraith, llywodraeth leol a chenedlaethol, y theatr - mae'r rhestr yn 

ddiddiwedd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwch Gyfrannol (Blwyddyn 12) Safon Uwch (Blwyddyn 13) 

Uned 1  - Arholiad Ffilm a Llafaredd (25%) 
Adran A – Trafod y ffilm ‘Patagonia’ mewn grŵp am 
20 munud o hyd.  
Adran B – Rhoddir 5 munud i bob ymgeisydd roi eu 
hymateb personol ar yr hyn fyddan nhw’n ei 
gyflawni yn Uned 2. 
 
Uned 2 - Asesiad Diarholiad (10%)  
Creu pecyn o dri ffurf ysgrifenedig: adroddiad, 
erthygl, portread, stori, cyfweliad, llythyr, blog neu 
ddyddiadur. Hyd y pecyn cyfan - rhwng 1500-2000 o 
eiriau. 
 
Cwblheir un o’r ffurfiau o dan amodau arholiad. 
Uned 3 - Arholiad ysgrifenedig (15%)  
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd angen i’r 
myfyrwyr ateb dau gwestiwn – un yn canolbwyntio 
ar ddefnyddio iaith a gramadeg a’r ail yn gwestiwn 
traethawd ar farddoniaeth. 
 

Uned 4 - Arholiad Drama a Llafaredd  (25%)  
Arholiad allanol o tua 45 munud yn trafod Adran A 
(Byw yn Gymraeg) + B (Drama Crash) [tua 30 munud 
i bob grŵp] ac Adran C (Ymateb Personol) [tua 5 
munud i bob ymgeisydd]. 
Bydd pob ymgeisydd yn trafod unrhyw destun sy’n 
codi o’r cwrs o ddewis yr arholwr : Teulu, Perthynas, 
Cyfrifoldeb, Cariad, Cyfathrebu. 
 
Uned 5 - Arholiad ysgrifenedig (15%)  
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd y myfyrwyr yn 
ateb dau gwestiwn ar y Gymraeg yn y gymdeithas ac 
ymateb i ddarn darllen Saesneg yn y Gymraeg. 
 
Uned 6 - Arholiad ysgrifenedig (20%)  
Mewn arholiad ffurfiol o 2 awr bydd y myfyrwyr yn 
ateb dau gwestiwn ar ddefnyddio’r iaith a 
gwerthfawrogi stori fer fyddan nhw wedi ei 
hastudio. 



Ffrangeg 
Trwy themâu cymdeithasol, deallusol a 

diwylliannol, bydd dysgwyr yn gallu datblygu eu 

gwybodaeth ieithyddol a'u dealltwriaeth 

ddiwylliannol o'r gwledydd neu gymunedau lle 

mae'r iaith yn cael ei siarad. Rhoddir ffocws cryf ar feithrin hyder a rhuglder dysgwyr wrth 

siarad Ffrangeg gan ddefnyddio themâu perthnasol ac amserol. 

Bwrdd Arholi 

 CBAC 

Mae cynnwys y fanyleb yn ymdrin â dau brif faes o ddiddordeb: 

 materion a thueddiadau cymdeithasol 

 diwylliant gwleidyddol, deallusol ac artistig. 
  

Thema 1: (UG) Byw fel person ifanc mewn 
cymdeithas Ffrangeg ei hiaith 
 

· Strwythurau teuluol, gwerthoedd 
traddodiadol a modern, cyfeillgarwch 
/perthnasoedd 
· Tueddiadau, materion a hunaniaeth 
bersonol ymysg yr ifanc 
· Cyfleoedd mewn addysg a chyflogaeth 
 

Thema 2: (UG)  Deall y byd Ffrangeg ei 
iaith 
 

· Diwylliant a threftadaeth rhanbarthol yn 
Ffrainc ac mewn gwledydd a chymunedau 
Ffrangeg eu hiaith 
· Llenyddiaeth, celfyddyd, ffilm a 
cherddoriaeth yn y byd Ffrangeg ei iaith 
 

Thema 3: (Safon Uwch) Amrywiaeth a 
gwahaniaeth 
 

· Mudo ac integreiddio 
· Hunaniaeth ddiwylliannol a 
ffiniol
  
· Cyfoethogi diwylliannol a dathlu 
gwahaniaeth 
· Gwahaniaethu ac amrywiaeth 
 

 
 Thema 4: (Safon Uwch)   Ffrainc 1940-
1950: Y Goresgyniad a'r blynyddoedd 
wedi'r rhyfel 
 

· O fis Mehefin 1940 tan fis Mai 1945 
(goresgyniad, rhyddid a diwedd yr Ail Ryfel 
Byd) 
· Bywyd yn Ffrainc dan Oresgyniad a'r 
dimensiwn diwylliannol (théâtre, cinéma, 
littérature) 
· 1945-1950: ailadeiladu ac ailstrwythuro 
· Ôl-effeithiau ar gyfer Ffrainc heddiw. 



 

UG Unedau Bl. 12 U2  Unedau Bl. 13 

Uned 1: Arholiad siarad  (12% 

o Lefel A) 

  

Uned 2:(Arholiad) Gwrando, 

darllen, cyfieithu & ymateb 

beirniadol ysgrifenedig 

(astudiaeth o ffilm) 

  

  Uned 3: Prosiect Ymchwil Annibynnol (Arholiad siarad)  

  Cyflwyno prosiect ymchwil annibynnol (2 funud) a 

  Trafodaeth ar gynnwys y prosiect ymchwil annibynnol 

(9-  10 munud) 

  

 Uned 4: (Arholiad) Gwrando, darllen a chyfieithu - 

(Saesneg/Cymraeg i Ffrangeg) 1 awr 45 munud 

  

 Uned 5: (Arholiad) Ymateb beirniadol a dadansoddol 

ysgrifenedig i nofel (1 awr 30 munud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  



Drama a Theatr 
 

Dywedodd Bertold Brecht un tro ‘Dylai theatr ddal 
drych fyny i’r byd!’ Ydych chi’n barod i fynd ar daith 
i fewn i fyd creu-theatr? Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio’ch galluoedd 
deallusol, ymarferol ac artistig. Bydd myfyrwyr nid yn unig yn ennill dealltwriaeth drylwyr o 
gonfensiynau theatr, ond hefyd yn ennill sgiliau dadansoddi a chreadigol ardderchog yn 
ogystal â’r gallu i gyfathrebu ac i gydweithio’n effeithiol ag eraill wrth greu drama sy’n 
adlewyrchu’r byd rydyn ni’n byw ynddo. Mae cerdded yn esgidiau pobl eraill yn creu 
empathi tuag at eraill ac mae creu-theatr yn cyfoethogi pawb sy’n cymryd rhan yn y broses 
honno. Bydd eich astudiaethau actio’n cael eu datblygu ymhellach ac fe fyddwch hefyd yn 
dysgu sut i gyfarwyddo, coreograffu, dylunio ac ysgrifennu darnau o theatr. 
 
Bwrdd Arholi 

CBAC 

 

Gyrfaoedd 

Mae Colegau Cerdd a Drama a chyflogwyr yn croesawu’r sgiliau rydych chi wedi’u meithrin 

trwy astudio Drama a Theatr; maen nhw’n gweld gwerth i’ch hyder a’ch gallu i drafod a 

gweithio drwy tasgau’n greadigol. Mae Astudiaethau Theatr Lefel A yn eich paratoi chi â 

sgiliau a nodweddion personol hanfodol ar gyfer gyrfa yn y dyfodol mewn:             

 Actio                           

 Coreograffi 

 Cyfarwyddo                   

 Theatr Technegol 

 Theatr Gorfforol         

 Dylunio Gwisgoedd 

 Therapi Drama                       

 Goleuo 

 Addysg                                    

 Sain 

 Therapi Symudiad           

 Cynllunio Set      

  

Mae myfyrwyr yn cydweithredu’n llwyddiannus â Sefydliad y Celfyddydau Perfformio Lerpwl, 

Theatr Everyman Lerpwl, Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru a Lloegr a Chwmni Theatr 

Splendid, Cynyrchiadau Kneehigh a Frantic Assembly. 

 

 



Gofynion Mynediad 

 Dydy Celf ddim yn hanfodol ond byddai’n fantais. 

 Mae cael TGAU Iaith Saesneg neu Llenyddiaeth yn ddymunol. Mae’n ofynnol cael 

Drama TGAU neu Celfyddydau Perfformio Lefel 2 BTEC. Mae bod â chariad ac 

angerdd i archwilio, arbrofi a chreu theatr yn hanfodol. 

 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau UG ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 – Gweithdy Theatr 
Gweithdai ymarferol ac ail-ddehogli o 
ddarn o destun fydd yn cael ei ddewis gan 
ddefnyddio technegau ymarferwyr theatr a 
chwmnïau theatr dylanwadol.  
 
Uned 2 – Testun mewn Theatr 
Arholiad ysgrifenedig 1½awr yn ymateb fel 
actor, cyfarwyddwr a chynllunydd i themâu, 
cymeriadau a hanes theatr testun clasurol. 
 

Uned 3 – Testun ar Waith 
Creu dau ddarn o ddrama fel 
actor/cyfarwyddwr/ gwisgoedd 
prop/cynllunio set 1) mewn ymateb i 
ysgogiad 
                 2) mewn ymateb i destun 
 
Uned 4 – Testun mewn Perfformiad  
Arholiad ysgrifenedig 2½ awr ar DDAU 
destun lle mae dysgwyr yn ail-greu testun 
ar gyfer cynulleidfa gyfoes gan ddyfeisio 
confensiynau theatraidd o lwyfannu 
newydd, elfennau dylunio, cymeriadau, 
themâu, archwilio theatr byw a rôl yr actor/ 
cyfarwyddwr/cynllunydd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celf a Dylunio 
Mae’r maes astudiaeth hwn o ran ei natur yn eang 

iawn. Mae Celf Gain yn gofyn llawer yn nhermau 

amser ac ymroddiad. Does dim posib gwneud y 

cwrs hwn heb roi’ch calon gyfan yn y gwaith. Bydd 

angen i’r ymgeiswyr ddatblygu dealltwriaeth gadarn o’r elfennau ffurfiol, a mabwysiadu dull 

agored, archwiliol o fynd ati. Bydd y myfyrwyr i gyd yn cael eu hannog i ddefnyddio 

amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys – gouache, paent sail olew, paent dyfrlliw, pastel 

olew, pin ac inc, collage, astudiaethau gweadedd, argraffu, TGCh, triniwr, ffotograffiaeth a 

graffeg. Bydd graddfa a fformat yn newid yn dibynnu ar ffocws yr uned sy’n cael ei hastudio. 

P’un a ydy eich gwaith chi’ch hun yn bersonol ac yn llawn mynegiant, neu’n ymwneud â 

diwylliant ehangach a ffactorau cymdeithasol, fe fyddwch chi angen datblygu barn ar sail 

gwybodaeth a gwneud dyfarniadau beirniadol ar eich gwaith eich hun a gwaith artistiaid 

eraill perthnasol. Mae paentio, tynnu llun, gwneud collage ac argraffu dehongliadau ac 

astudio gwaith artistiaid eraill yn ffurfio rhan fawr o’r cwrs yn nhermau dadansoddi 

gweledol ac ysgrifenedig aeddfed. 

Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn cymryd agwedd anturus, meddwl-agored ac arbrofol tuag at 

eu gwaith celf ac artistiaid cyfoes a thraddodiadol. Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn mwynhau 

ymweld ag Orielau Celf hefyd, yn ogystal â darllen cylchgronau celf, adolygiadau celf mewn 

papurau newydd a llyfrau. 

Yn aml mae cyfle i fynychu gweithdai artistiaid ac ymweld ag orielau sydd wedi golygu 

ymweld â Llundain, Efrog Newydd a Lerpwl yn y gorffennol ac mae cysylltiadau gennyn ni 

ag Interventions Wales, artistiaid lleol Oriel Davies ac Adran Gelf Prifysgol Glyndwr a 

myfyrwyr. Rydyn ni’n treulio diwrnod ar dir Neuadd Bodfach yn cynhyrchu celf tir yn 

seiliedig ar waith Andy Goldsworthy neu gyfres o frasluniau dyfrlliw o’r tirlun. Mae’n rhaid 

bod myfyrwyr sy’n astudio Celf Gain â chariad ac angerdd tuag at gelf weledol. Gyda 

threfniadaeth dda ac agwedd bositif mae Celf Gain yn bwnc hyfryd i’w astudio. 

Bwrdd Arholi 

CBAC 

Gyrfaoedd 

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Celf yn penderfynu parhau â’u hastudiaethau 

neu ddechrau gyrfaoedd mewn Celf Gain, Serameg, Ffasiwn, Tecstilau, Ffotograffiaeth, 

Animeiddio, Dylunio Mewnol, Dylunio Graffeg, Gemwaith, Hysbysebu, Cynllunio Llwyfan, 

Gwydr, Dysgu, Cerfluniaeth neu cael eu cyflogi fel gweithiwr crefft, Pensaernïaeth, 

Gwneuthurwr Ffilmiau ac Effeithiau Arbennig. 

Gofynion mynediad/ Sgiliau 

Gradd B o leiaf mewn Celf TGAU  

Cariad ac angerdd at dynnu llun, paentio a chollage a gwir ddiddordeb mewn celf ac 

artistiaid. 



Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

 
Ymholiad Creadigol Personol ydy Uned 1 ac 
mae hwn yn 100% o’r cymhwyster UG ac 
mae’n asesiad di-arholiad. Bydd hwn yn 
cynnwys ymatebion ysgrifenedig cyd-
destunol creadigol ymarferol yn ogystal â 
sylwadau a datblygu deunyddiau a 
phrosesau. 
 
 

Mae’r cwrs U2 yn cynnwys ymchwiliad 
Personol (Uned 2) sydd yn asesiad di-
arholiad ac yn cyfrannu 36% i’r 
cymhwyster.  Mae’r Ymchwiliad Personol 
yn cynnwys elfen ymarferol ac ysgrifenedig. 
  
Mae Uned 3 yn aseiniad sydd wedi’i osod 
yn allanol lle mae’n rhaid gwireddu’r 
syniadau o’r gwaith paratoi gael ei gwblhau 
o fewn cyfnod o 15 awr dan oruchwyliaeth. 
24% o’r cymhwyster. 
 

 

 

Asesiad UG ac U2 – Asesir yn fewnol, safonir yn allanol.  

 Mae UG yn cyfri am 50% o’r U2. 

 

  



Cerddoriaeth 

Mae Cerddoriaeth Safon A yn rhoi cyfle i ddisgyblion 

ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut y mae 

Cerddoriaeth yn gweithio a sut y mae wedi datblygu ers 

y Cyfnod Baróc. Mae’r pwnc ag enw da yn 

academaidd ac mae’n cael ei barchu gan Brifysgolion, boed hynny i astudio cerddoriaeth 

neu beidio.  
Erbyn diwedd y cwrs bydd disgyblion wedi datblygu dealltwriaeth fanwl o 2 waith gosod ac 

amrywiaeth o genres (a amlinellir isod) trwy hanes. Bydd myfyrwyr hefyd wedi datblygu eu 

dealltwriaeth o Berfformio a Chyfansoddi ymhellach ac wedi dod yn fwy hyderus ynglŷn â 

sylfeini theori cerddoriaeth a sut i’w gymhwyso i’w sgiliau arfarnu. 

Bydd yn ofynnol i fwyafrif y disgyblion sy’n ystyried astudio Safon A Cerddoriaeth fod wedi 

cymryd Cerddoriaeth TGAU, fodd bynnag, mae hefyd yn opsiwn pendant i rywun sy’n gallu 

perfformio i safon Gradd 5 o leiaf ac sydd wedi pasio o leiaf Gradd 3. 

Unedau UG Unedau U2 

Perfformio – 30% 
Cyfansoddi – 30% 
Arfarnu – 40% 

Perfformio – 20% (o’r Safon A cyfan) 
Cyfansoddi – 15% (o’r Safon A cyfan) 
Arfarnu – 15% (o’r Safon A cyfan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ffotograffiaeth 

Mae ffotograffiaeth yn caniatáu myfyrwyr i 

archwilio’r byd o’u cwmpas nhw mewn modd 

gweledol greadigol a chyffrous. Bydd y cwrs cyffrous 

cyfoes hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ym mlwyddyn 12 

ddysgu holl swyddogaethau camera DSLR. Bydd ennill dealltwriaeth o gyfansoddiad, dyfnder 

y maes, agorfa, rhif f, ISO a chyflymder caead yn caniatáu i’r myfyrwyr reoli eu ffotograffau. 

Bydd y cwrs hwn hefyd yn helpu myfyrwyr i ennill ymwybyddiaeth o’r defnydd o olau a golygu 

ffotograffau. Mae bod â chasgliad o offer wrth law fel ystafell o gyfrifiaduron, tabledi 

graffeg, sganwyr, argraffwyr, peniau digidol a goleuadau stiwdio proffesiynol yn helpu’r 

myfyrwyr i ennill dealltwriaeth ymarferol o brosesu delweddau’n ddigidol sy’n cael ei 

ddefnyddio mewn cymaint o swyddi. 

Mae bod â sgiliau TGCh yn ddefnyddiol a disgwylir ond nid yw’n hanfodol bod myfyrwyr wedi 

astudio rhyw ddisgyblaeth ym maes Celf i TGAU. Mae nifer o gamerâu SLR yn yr ysgol ond 

mae’n bwysig bod myfyrwyr â chamera digidol o safon rhesymol eu hunain hefyd ar gael i’w 

ddefnyddio. Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn gweld gwaith ffotograffwyr ac artistiaid eraill 

â’u llygaid eu hunain. Mae yna nifer o dripiau ar gael i annog y disgyblion i wneud hyn. 

Ym mlwyddyn 13 fe fyddan nhw’n gwneud un Ymchwiliad Personol mawr gan ddatblygu sgil 

ffotograffig o’u dewis i safon uchel iawn. Mae’r uned hon yn llwythog o waith bobl eraill er 

mwyn helpu’r myfyrwyr i ddirnad diwylliant, cyd-destun a phroses er mwyn ysbrydoli 

canlyniad terfynol personol iawn. 

Dylai ymgeiswyr sydd am astudio ffotograffiaeth i Safon UG neu Safon A fod ag angerdd a 

diddordeb mewn cofnodi a mynegi eu hunain trwy gyfrwng ffotograffiaeth. Dylai ymgeiswyr 

hefyd sylweddoli bod rhaid iddyn nhw gyflwyno gwybodaeth yn weledol ac yn ysgrifenedig 

mewn collage. Mae hefyd yn hanfodol bod myfyrwyr yn gallu dehongli gwaith yn weledol, gan 

ddisgrifio a dadansoddi gwaith pobl eraill gydag agwedd bersonol, manwl ac aeddfed. 

Bwrdd Arholi 

CBAC 

Gofynion mynediad/ Sgiliau 

Mae’n syniad da bod ymgeiswyr wedi astudio unrhyw Gelf TGAU, er nad ydy hyn yn 

hanfodol. Mae angen bod yn awyddus i ymarfer trin delweddau’n annibynnol. 

Gyrfaoedd 
Ffasiwn, Twristiaeth, Dylunio Graffeg, Gwerthu Ceir, Sgil Bywyd, Peiriannydd Sifil, Pensaer, 
Athro, Cyfryngau, Graffeg Teledu, Ffotograffydd Priodasol, Ffotograffiaeth, y Fyddin, y 
Llynges, y Llu Awyr, Adwerthu, Radioleg, Ffotograffydd Bywyd Gwyllt, Papur Newydd, 
Dylunio Digidol, Marchnata Dylunio Cynnyrch, Ffotograffydd Masnachol. 

 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 



  

Uned 1: Ymchwiliad Creadigol Personol 
(Asesiad gwaith cwrs diarholiad) – 40% 
 

Uned 2: ymchwiliad Personol  
(Asesiad diarholiad) – 36% o’r cymhwyster 
Uned 3:  Aseiniad sydd wedi’i osod yn allanol 
gyda math o arholiad 15 awr o astudiaeth 
ddwys a manwl i wireddu’u gwaith – 24 % o’r 
cymhwyster 
 

 

  



Dylunio Tecstilau 
Oes gennych chi ddiddordeb mawr mewn lliw a 
gwead? Ydych chi’n ymddiddori mewn ffasiwn, 
gwisgoedd neu gelf wisgadwy? Ydych chi’n ymateb 
i’r byd trwy gyffyrddiad ac yn teimlo yn ogystal ag 
edrych a thynnu llun? Ydych chi â diddordeb yn sut y mae gwaith ystyrlon a chysyniadau’n 
gallu cael eu cyfathrebu orau trwy gyfrwng ffabrig, edau neu drwy ddefnyddio technegau 
tecstilau? Os mai Oes/Ydw ydy’ch ateb i unrhyw rai o’r cwestiynau, yna tecstilau ydy’r pwnc 
i chi! 

Byddwch yn dechrau ar siwrnai gyffrous o ddysgu sy’n anelu at integreiddio sgiliau newydd a 

thechnegau fel batic, gwneud ffelt, brodwaith â pheiriant, argraffu sgrin a digidol, yn ogystal 

â thechnegau mwy cyfarwydd fel paentio, tynnu llun, collage a ffotograffiaeth. Byddwch yn 

datblygu hyder i edrych ar, a dadansoddi, gwaith artistiaid eraill. Bydd ymweliadau ag 

orielau’n cyfoethogi’ch profiad. Yn ystod y blynyddoedd diweddar rydyn ni wedi ymweld â 

Chanolfan Grefft Rhuthun, Oriel Whitworth ym Manceinion, orielau Tate yn Llundain a 

Lerpwl yn ogystal ag Amgueddfa Cerfluniau Andrew Logan yn Aberriw. Rydyn ni hefyd yn 

treulio diwrnod yn cynhyrchu celf tir yn seiliedig ar waith Andy Goldsworthy yng ngerddi 

hyfryd Neuadd Bodfach. 

Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn dangos agwedd anturus, meddwl-agored ac arbrofol tuag at 

eu gwaith tecstilau ac artistiaid cyfoes a thraddodiadol. Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn 

mwynhau ymweld ag Orielau Celf hefyd, yn ogystal â darllen cylchgronau celf, adolygiadau 

celf mewn papurau newydd a llyfrau. Ym mlwyddyn 12 fe gewch gynnig cyfres o dasgau a 

phrofiadau i ddatblygu eich sgiliau, yna ym mlwyddyn 13 byddwch yn dewis eich thema’ch 

hun neu ‘fan cychwyn’ yn ôl eich hoffter neu ddiddordebau. Mae’r awydd i arbrofi, 

parodrwydd i dynnu llun a meddwl agored yn fwy pwysig na’r gallu i wnïo. Byddwch yn cadw 

llyfrau braslunio ac yn tynnu llun dehongliadau neu’n eu paentio trwy astudio gwaith 

cynllunwyr, artistiaid cynllunwyr ffasiwn, gwneuthurwr gwisgoedd theatr neu wisgoedd 

cyfoes. 

Bwrdd Arholi 

CBAC 

Gyrfaoedd 

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Tecstilau yn penderfynu parhau â’u 

hastudiaethau neu ddechrau gyrfaoedd mewn Ffasiwn, Tecstilau, Dylunio Mewnol, 

Ffotograffiaeth, Animeiddio, Dylunio Graffeg, Gemwaith, Hysbysebu, Cynllunio Llwyfan, 

Gwydr, Dysgu, Cerfluniaeth neu cael eu cyflogi fel gweithiwr crefft, Pensaernïaeth.  

Gwneuthurwr Ffilm a gwneuthurwr Effeithiau Arbennig. 

Gofynion mynediad/ Sgiliau 

Gradd C o leiaf mewn Celf neu Tecstilau TGAU. Cariad ac angerdd at dynnu llun, paentio, 

argraffu a chollage a gwir ddiddordeb mewn celf a dylunio.. 

 
  



 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Ymholiad Creadigol Personol ydy Uned 1 ac 
mae hwn yn 100% o’r cymhwyster UG ac 
mae’n asesiad diarholiad. Bydd hwn yn 
cynnwys ymatebion ysgrifenedig cyd-
destunol creadigol ymarferol yn ogystal â 
sylwadau a datblygu deunyddiau a 
phrosesau. 

Mae’r cwrs U2 yn cynnwys ymchwiliad 
Personol (Uned 2) sydd yn asesiad di-
arholiad ac yn cyfrannu 36% i’r 
cymhwyster.  Mae’r Ymchwiliad Personol 
yn cynnwys elfen ymarferol ac ysgrifenedig. 
  
Mae Uned 3 yn aseiniad sydd wedi’i osod 
yn allanol lle mae’n rhaid gwireddu’r 
syniadau o’r gwaith paratoi a’i gwblhau o 
fewn cyfnod o 15 awr dan oruchwyliaeth. 
24% o’r cymhwyster. 

 

Asesiad UG ac U2 – Asesir yn fewnol, safonir yn allanol.  

 Mae UG yn cyfri am 40% o’r U2. 

 

  

 



Chwaraeon Tystysgrif 

Estynedig Cenedlaethol 

Lefel 3 BTEC  
I’r rhai ohonoch sy’n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydyn ni’n cynnig BTEC 

Lefel 3 Tystysgrif Estynedig mewn Chwaraeon, sy’n cyfateb i un Lefel A dros gwrs dwy 

flynedd. Cymhwyster ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd eisiau parhau eu haddysg drwy ddysgu 

cymhwysol ydy hwn. Mae’r cymhwyster yn rhoi gwybodaeth a sgiliau arbenigol i ddysgwyr, 

gan alluogi mynediad i brentisiaethau neu waith arall, neu fel cam tuag at gyrsiau addysg 

uwch cysylltiedig fel Gwyddor Chwaraeon. Mae’r cwrs yn cynnwys asesiadau mewnol ac 

allanol ac mae angen ychydig o gyfranogiad ymarferol. 

Bwrdd Arholi 

Edexcel 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 – Anatomi a Ffisioleg  

 Effaith ymarfer a chwaraeon ar y system 
ysgerbydol 

 Effaith ymarfer a chwaraeon ar y system 
gyhyrol 

 Effaith ymarfer a chwaraeon ar y system 
anadlol. 

 Effaith ymarfer a chwaraeon ar y system 
cardiofasgwlaidd. 

 Effaith ymarfer a chwaraeon ar y system 
egni. 
 

Uned 2 – Hyfforddiant a Rhaglenni Ffitrwydd ar 
gyfer Iechyd, Chwaraeon a Llesiant  

 Archwilio ffactorau ffordd o fyw a’u 
heffeithiau ar iechyd a llesiant. 

 Deall y broses sgrinio ar gyfer rhaglenni 
hyfforddiant. 

 Deall anghenion maeth yn ymwneud â 
rhaglenni. 

 Archwilio dulliau hyfforddiant ar gyfer 
gwahanol gydrannau ffitrwydd. 

 Deall sut i ddylunio rhaglenni 
hyfforddiant. 

 
 

Uned 3 _ Datblygiad Proffesiynol yn y Diwydiant 
Chwaraeon  

 Deall cyfleoedd gyrfa a swyddi yn y 
diwydiant chwaraeon. 

 Archwilio’ch sgiliau'ch hun gan ddefnyddio 
archwiliad sgiliau i roi sail i gynllun 
gweithredu datblygu gyrfa. 

 Gwneud gweithgaredd recriwtio i ddangos y 
prosesau sy’n gallu arwain at gael cynnig 
swydd mewn llwybr gyrfa dewisol. 

 Adlewyrchu ar y broses recriwtio a dethol 
a’ch perfformiad unigol chi. 

 
Uned 4 – Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon  

 Deall rolau, nodweddion a phriodoleddau 
arweinydd effeithiol mewn chwaraeon. 

 Archwilio pwysigrwydd ffactorau seicolegol 
a’u cysylltiad ag arweinyddiaeth effeithiol.  

 Archwilio arddull arweinyddiaeth effeithiol 
wrth arwain tîm yn ystod gweithgareddau 
chwaraeon ac ymarfer. 

 



BTEC Lefel 3 

Cenedlaethol: Diploma 

Ategol mewn Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol 

I’r rhai ohonoch sy’n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydyn ni’n cynnig BTEC Lefel 3 

Diploma Ategol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n gyfwerth yn fras ag un lefel A dros gwrs dwy 

flynedd. Bydd myfyrwyr yn derbyn aseiniadau i arddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. 

Mae’n bosibl y bydd yr aseiniadau hyn yn gofyn i’r myfyriwr ateb trwy gyfrwng diagramau, 

adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau PowerPoint a chyfraniadau ymarferol. 

Bwrdd Arholi    Edexcel 
BYDD ANGEN I FYFYRWYR OPTIO AM Y CWRS HWN CYN AWST 30ain 2021. MAE HYN OHERWYDD 

BOD CYFYNGIADAU COFRESTRU AR Y FANYLEB HON. NI CHANIATEIR COFRESTRU HWYR. 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 – Datblygu Cyfathrebu Effeithiol mewn 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

 Deall cyfathrebu effeithiol a rhyngweithio 
rhyngbersonol mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 Deall ffactorau sy’n dylanwadu ar gyfathrebu a 
rhyngweithio rhyngbersonol mewn 
amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 Deall ffyrdd o oresgyn rhwystrau mewn 
amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol. 

Uned 3 – Iechyd, Diogelwch Personol a Diogelwch 
Eiddo mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol   

 Deall peryglon posibl mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 Gwybod sut y mae deddfwriaeth, polisïau a 
gweithdrefnau’n hybu iechyd diogelwch 
personol a diogelwch eiddo mewn iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

 Gallu rhoi asesiadau risg ar waith ac ymdrin â 
digwyddiadau ac argyfyngau. 

Uned 4 – Datblygu drwy Gyfnodau Bywyd  

 Gwybod am gyfnodau twf a datblygiad trwy 
gydol rhychwant oed person. 

 Deall effeithiau posibl ffactorau byw a 
digwyddiadau ar ddatblygiad yr unigolyn. 

 Deall newidiadau corfforol a seicolegol wrth 
heneiddio 

 

Uned 2 – Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau 
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol   

 Deall cysyniadau cydraddoldeb, amrywiaeth a 
hawliau yn ymwneud ag iechyd a gofal 
cymdeithasol a gwybod am arferion 
gwahaniaethol mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 Deall sut mae mentrau cenedlaethol yn hybu 
arferion gwrth-wahaniaethol. 

 Gwybod sut y mae arfer gwrth-wahaniaethol 
yn cael ei hybu mewn lleoliadau iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

Uned 10 – Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 

 Gwybod pam bod angen i blant a phobl ifanc 
dderbyn gofal. 

 Gwybod sut y mae gofal yn cael ei ddarparu i 
blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. 

 Deall y risgiau i blant a phobl ifanc o 
ymddygiad camdriniol ac ecsbloetiol a deall y 
strategaethau a ddefnyddir i ddiogelu plant. 

Uned 11 Diogelu Oedolion a Hybu Annibyniaeth  

 Gwybod am fathau ac arwyddion o 
gamdriniaeth. 

 Gwybod am ddeddfwriaeth a rheoliadau sy’n 
rheoli diogelu oedolion. 

 Gwybod am strategaethau a gweithdrefnau 
gweithio i leihau’r risg o gamdriniaeth i 
oedolion. 



Seicoleg 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio 

pam fod pobl yn ymddwyn fel y maen nhw, yna 

dyma’r cwrs i chi! Bydd astudio seicoleg yn rhoi 

mewnwelediad sylfaenol a pharhaol i chi i 

ymddygiad bodau dynol a fydd yn eich helpu chi i ymdopi’n well gyda’ch bywyd eich hun ac 

â phobl eraill o’ch cwmpas. Yn ychwanegol at ddysgu ynglŷn ag ymddygiad dynol, fe 

fyddwch hefyd yn dysgu sut i fynegi’ch hun yn ystyrlon a sut i werthuso a herio gwybodaeth. 

Bwrdd Arholi 

CBAC  

Gyrfaoedd 

Mae Lefel A Seicoleg yn cael ei dderbyn fel cymhwyster mynediad i amrywiaeth eang o 

gyrsiau addysg uwch ac yn rhoi cefndir defnyddiol i lawer o gyrsiau fel Therapi 

Galwedigaethol, Meddygaeth, y Gyfraith a Dysgu, i enwi dim ond rhai.                                                                                                                                                                   

I’r rhai hynny sy’n mynd ymlaen i gwblhau cwrs gradd, mae cyfleoedd ar gael i hyfforddi fel 

er enghraifft Seicolegydd Clinigol, Seicolegydd Addysg neu Seicolegydd Galwedigaethol 

Gofynion Mynediad / Sgiliau 

Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol (ar lafar ac yn ysgrifenedig).  

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 
Prif Ymagweddau/ Esboniadau o Ymddygiad 

 Ymagwedd biolegol – edrych ar sut y mae 
e.e. genynnau, niwrodrosglwyddyddion 
ac ati – yn effeithio ar ein hymddygiad 

 Ymagwedd seicodynamig – edrych ar sut 
y mae ein plentyndod a’n meddwl 
anymwybodol yn gallu effeithio ein 
hymddygiad. 

 Ymagwedd ymddygiadol – edrych ar sut y 
mae ein hamgylchedd yn gallu dylanwadu 
ein hymddygiad. 

 Ymagwedd gwybyddol – edrych ar sut y 
mae ein prosesau meddyliol mewnol yn 
effeithio ar ein hymddygiad. 

 Ymagwedd positif – canolbwyntio ar 
agweddau positif o’r natur ddynol. 

 

Therapïau sy’n berthnasol i bob ymagwedd 

 Therapi cyffuriau  

 Dadansoddi breuddwydion  

 Dadsensiteiddio systematig 

 Therapi ymddygiadol gwybyddol   

Uned 3 
Nodweddion ac esboniadau am yr ymddygiadau 
canlynol: 

 Ymddygiadau caethiwus 

 Ymddygiadau troseddol 

 Straen 
  
Materion dadleuol mewn Seicoleg e.e. Rhywiaeth, 
Tuedd Ddiwylliannol 
  
Uned 4 
Cwestiynau gorfodol wedi’u seilio ar weithgarwch 
ymchwiliol a wnaed cyn yr asesiad. 
 
Cwestiynau gorfodol yn gofyn am ymateb i ddarn o 
ymchwil. 
  
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Meddylgarwch 
 
Uned 2 
Dadleuon cyfoes e.e. Y fam fel prif ofalwr babanod                                                              
 
Egwyddorion ymchwil 
 



Astudiaethau Busnes  

I’r rhai ohonoch sy’n dymuno astudio cwrs mwy 

galwedigaethol, rydyn ni’n cynnig BTEC Lefel 3 

Tystysgrif Estynedig mewn BUSNES, sy’n cyfateb i 

un Lefel A dros gwrs dwy flynedd. Cymhwyster ar 

gyfer dysgwyr ôl-16 sydd eisiau parhau eu haddysg drwy ddysgu cymhwysol ydy hwn. Mae’r 

Dystysgrif Estynedig ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn dysgu am y sector busnes 

ochr yn ochr â meysydd astudiaeth eraill, gyda golwg ar symud ymlaen at raglenni 

prentisiaeth ac amrywiaeth eang o gyrsiau addysg uwch, ddim o angenrheidrwydd mewn 

pynciau yn ymwneud â busnes. Mae’r cwrs yn cynnwys asesiadau mewnol ac allanol ac mae 

angen ychydig o gyfranogiad ymarferol. 

Bwrdd Arholi 

Edexcel / Pearson  

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 – Archwilio Busnes (asesiad 
mewnol)  
Archwilio nodweddion gwahanol fusnesau 
a dadansoddi’r hyn sy’n eu gwneud nhw’n 
llwyddiannus 
2. Archwilio i sut mae busnesau’n cael eu 
trefnu 
3. Archwilio’r amgylchedd y mae’r 
busnesau’n gweithredu ynddo 
4. Archwilio marchnadoedd busnes 
5. Ymchwilio i rôl a chyfraniad arloesedd a 
menter i lwyddiant busnes. 
 
Uned 2 – Datblygu Ymgyrch Farchnata 
(asesiad dan reolaeth a asesir yn allanol)  
1. Cyflwyniad i egwyddorion a dibenion 
marchnata 
2. Defnyddio gwybodaeth i ddatblygu sail 
resymegol dros ymgyrch marchnata 
3. Cynllunio a datblygu ymgyrch 
marchnata 

Uned 3 – Cyllid personol a Busnes 
(arholiad ysgrifenedig a asesir yn allanol) 
1. Deall pwysigrwydd rheoli arian personol 
2. Archwilio’r sector ariannol personol 
3. Deall diben cyfrifyddu 
4. dewis a gwerthuso gwahanol 
ffynonellau o arian busnes 
5. Rhagolygon mantoli’r cyfrifon a llif arian 
6. Cwblhau datganiadau o incwm 
cynhwysfawr a sefyllfa ariannol a  
7. Gwerthuso perfformiad busnes 

 
Uned 4 – Ymchwil i’r Farchnad (asesiad 
mewnol) 
1. Archwilio’r mathau o ymchwil i’r 
farchnad a ddefnyddir mewn busnes 
2. Cynllunio a rhoi gweithgaredd ymchwil i’r 
farchnad ar waith i fodloni nod marchnata 
penodol 
3. Dehongli a chyflwyno canfyddiadau 
ymchwil i’r farchnad ac argymell 
gwelliannau i’r broses 
 

 

 



Daearyddiaeth 

Mae daearyddiaeth yn Ysgol Llanfyllin yn 

canolbwyntio ar faterion yn y byd cyfoes. Mae’n 

ein helpu ni i ddeall y prif heriau cymdeithasol, 

economaidd, gwleidyddol ac amgylcheddol sy’n 

wynebu’r byd. Mae’n edrych yn fanwl ar ein hamgylchedd ac yn gwerthuso’r adnoddau a’r 

cyfleoedd y mae’n eu darparu.  
Bwrdd Arholi 

CBAC 

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan yr adran Ddaearyddiaeth yn Ysgol Llanfyllin? 

 Cefnogaeth ac arweiniad oddi wrth athrawon hynod ysgogol sy’n angerddol ynglŷn 

â’u pwnc. 

 Amgylchedd dysgu sydd â hanes blaenorol o lwyddiant mewn arholiadau ar lefel A. 

 Amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith maes a’r cynnig o ymweliad maes tramor i 

gefnogi agweddau o’r cwricwlwm e.e. Gwlad yr Iâ a Tsieina. 

 Fel myfyriwr Daearyddiaeth byddwch yn datblygu sgiliau craidd a hanfodol a fydd 

yn eich helpu i lwyddo mewn meysydd pwnc eraill ac yn y Brifysgol. 

 Mae datblygu sgiliau a thechnegau ymchwilio maes, yn ddamcaniaethol ac yn 

ymarferol, yn ardal â ffocws cryf. Byddwch yn cael cyfle i ennill ychydig o brofiad 

ymarferol ac i ddysgu sut i gynnal eich ymchwil eich hun.  

Gyrfaoedd 

Gwyddoniaeth Amgylcheddol, Peirianneg amgylcheddol (e.e. hydrolegwr, daearegwr), 

Rheoli Trychinebau, Dysgu/Addysg, Cynllunio trefol ac amaethyddiaeth, Rheoli Busnes, 

Bancio a masnach, y Gyfraith, Gweithio i’r Llywodraeth 

Manyleb Safon A  

Cydran Adran A Adran B 

1 Tirweddau Newidiol  
Tirweddau Arfordirol neu Tirweddau 
Rhewlifedig  
Peryglon Tectonig 

Lleoedd Newidiol  
Lleoedd Newidiol 

2 Systemau Byd-eang  
Cylchredau Dŵr a Charbon 

Llywodraethiant Byd-eang 
Newid a Sialensiau 
Mudo a chefnforoedd 

3 Peryglon Tectonig 
Peryglon Tectonig 

Themâu cyfoes mewn Daearyddiaeth 
Dwy thema – Ecosystemau, Twf a Sialens 
Economaidd: India neu Tsieina, Sialensiau a 
Dilemâu Egni, Tywydd ac Hinsawdd, Datblygiad 
yn Affrica Is-Sahara 

4 Ymchwiliad Gwaith Maes  
 

Gwaith cwrs unigol i’w gyflwyno ar gyfer asesu 
Adran B 



Hanes 
Mae gan yr Adran Hanes staff ymroddedig a 

brwdfrydig sydd â hanes blaenorol llwyddiannus 

iawn ar lefel UG a Safon A. Yn draddodiadol mae 

hanes wedi bod yn un o’r pynciau mwyaf 

poblogaidd i’w astudio ar gyfer UG a Safon A. Fel cwrs mae astudio Hanes yn datblygu 

sgiliau pwysig fel dehongli tystiolaeth, datblygu barn ar sail gwybodaeth a’r gallu i 

gyfathrebu’n gywir ac effeithiol. Mae’r sgiliau a ddatblygir yn ystod y cwrs yn rhoi sail 

ardderchog ar gyfer astudio ymhellach ar gyfer Addysg Uwch. Bydd astudio Hanes hefyd yn 

rhoi gwell synnwyr o’r byd rydyn ni’n byw ynddo i chi trwy gynyddu’ch dealltwriaeth chi o 

ddigwyddiadau a’r bobl a ‘i luniodd. 

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio hanes Cymru a Lloegr yn ystod cyfnod y Tuduriaid a 

1890 i 1990, gan archwilio’r prif newidiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol yn 

ystod y ddau gyfnod. Byddwn hefyd yn astudio unbennaeth Hitler yn yr Almaen a sut 

effeithiodd hyn ar fywydau’r Almaenwyr. 

Bwrdd Arholi 

CBAC 

Gyrfaoedd 

Mae Hanes yn bwnc amlbwrpas sy’n agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd a chyrsiau addysg 

uwch gan gynnwys y gyfraith a newyddiaduraeth. Mae hefyd yn cyd-fynd yn dda iawn ag 

amrywiaeth o bynciau safon A fel Saesneg, Cymraeg, Astudiaethau’r Cyfryngau ac ati. 

Gofynion mynediad 

Dydy hi ddim yn hanfodol bod myfyrwyr wedi astudio’r pwnc hwn i safon TGAU ond 

byddai’n fantais petaech wedi cael gradd B yn y Gymraeg neu’r Saesneg. 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Llywodraeth, gwrthryfel a chymdeithas  
1485 - 1603 
  
Weimar a’i sialensiau 1918-33 
  
Dau arholiad yn cael eu cynnig ym Mehefin. 
 

Newid a diwygio cymdeithasol yng 
Nghymru a Lloegr 1890-1990 
  
Yr Almaen Natsïaidd tua 1933 -45 
  
Dau arholiad yn cael eu cynnig ym Mehefin.  
  
Un dasg gwaith cwrs. 

  

“If you want to understand today, you have to search yesterday” : Pearl Buck  

 

  

 
 

http://www.quotationspage.com/quotes/George_Santayana/


Mathemateg 
Os gwnaethoch fwynhau TGAU Mathemateg ac yn 

mwynhau datrys problemau, yna dyma'r cwrs i chi. 

Mae astudio Mathemateg ar Lefel UG a Safon Uwch 

yn cael ei werthfawrogi a'i barchu gan bawb. Byddwch yn datblygu dull rhesymegol a 

thrwyadl o ymdrin â datrys problemau, a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r technegau 

hyn mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Yn ogystal â hyn, mae gan y pwnc ei harddwch 

ei hun, yn ei ddisgrifiad manwl a threfnus o ddeddfau naturiol. Os ydych yn chwilio am gwrs 

i'ch herio yn ddeallusol a'ch ysgogi, Mathemateg yw'r cwrs i chi. 

Mae'r cyrsiau UG a Safon Uwch yn darparu sylfaen dda ar gyfer y rheiny sy'n cymryd Safon 

Uwch mewn Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Astudiaethau Busnes, 

Seicoleg ac Astudiaethau Chwaraeon. 

Bu newidiadau sylweddol i’r UG/Safon Uwch yn ddiweddar. Bellach mae pob myfyriwr ym 

Mlwyddyn 12 yn astudio modiwl o Fathemateg Pur a modiwl sy'n cyfuno Ystadegau a 

Mecaneg. Mae hyn yn cwblhau’r cymhwyster UG, a chaiff yr un patrwm ei ailadrodd ym 

mlwyddyn 13 i gwblhau’r Safon Uwch llawn. Mae asesiad ar ffurf arholiad ar gyfer pob 

modiwl yn yr haf bob blwyddyn. Nid oes unrhyw waith cwrs. O'i gymharu â manylebau 

blaenorol, mae’r cwrs newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar resymu rhesymegol, datrys 

problemau a'r berthynas rhwng sefyllfaoedd y 'byd go iawn' a defnyddio modelau 

mathemategol sy'n gallu eu cynrychioli. 

Bwrdd Arholi  
CBAC 

Gyrfaoedd 

Mae cyfleoedd gyrfa yn niferus ac amrywiol: cyfrifyddiaeth, gwaith actiwaraidd, 

pensaernïaeth, seryddiaeth, bancio, cymdeithasau adeiladu, cyfrifiadureg, economeg, 

peirianneg, gweinyddiaeth ysbyty, yswiriant, ymchwil i'r farchnad, mesur meintiau ac 

addysgu. 

Sgiliau / Gofynion mynediad  

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn fod wedi cyflawni gradd B o leiaf mewn 

Mathemateg TGAU Haen Uwch a Mathemateg - Rhifedd. Mae'n fantais bod wedi astudio ar 

gyfer y Dystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol. 

Unedau Safon Uwch Gyfrannol ym 

Mlwyddyn 12 

  Unedau Safon Uwch Atodol ym 

Mlwyddyn 13 

 Uned 1   Mathemateg Bur 1 (25%) 

 Uned 2 Mecaneg ac Ystadegau 1  (15%)   

   Uned 3 Mathemateg Bur 2   (40%) 

 Uned 4 Mecaneg ac Ystadegau 2 (20%) 

 



Mathemateg Bellach 

Mae UG / Safon Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer 

myfyrwyr sydd eisiau mwy o amrywiaeth neu her 

yn eu mathemateg. Gellir ei astudio ar y cyd â 

Mathemateg UG / Safon Uwch yn unig. Mae'r cwrs 

Safon Uwch dwbl ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd wrth eu boddau â mathemateg ac sy'n 

dymuno astudio mathemateg, ffiseg neu beirianneg yn y brifysgol. 

I ennill UG mewn Mathemateg Bellach mae angen 3 uned yn ogystal â 2 uned Mathemateg 

UG. I ennill Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach mae’n rhaid cymryd yr holl unedau 

Mathemateg Safon Uwch ynghyd â 5 uned ychwanegol, 3 ohonynt yn unedau gorfodol UG 

Mathemateg Bellach, 1 uned yn Safon A2 gorfodol Mathemateg Bur Bellach ac yn olaf dewis 

o naill ai Ystadegau Pellach ynteu Fecaneg Bellach. 

Mae asesiad ar ffurf arholiad ar gyfer pob modiwl yn yr haf bob blwyddyn. Nid oes unrhyw 

waith cwrs. 

Bwrdd Arholi  
CBAC 

Gyrfaoedd 

Mae cyfleoedd gyrfa yn niferus ac amrywiol: cyfrifyddiaeth, gwaith actiwaraidd, 

pensaernïaeth, seryddiaeth, bancio, cymdeithasau adeiladu, cyfrifiadureg, economeg, 

peirianneg, gweinyddiaeth ysbyty, yswiriant, ymchwil i'r farchnad, mesur meintiau ac 

addysgu. 

Sgiliau / Gofynion mynediad       

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn fod wedi cyflawni gradd A neu A* o leiaf 

mewn Mathemateg TGAU Haen Uwch a Mathemateg - Rhifedd. Mae'n fantais bod wedi 

astudio ar gyfer y Dystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol. 

Bydd angen i fyfyrwyr fod yn barod i astudio rhai adrannau o'r cwrs yn annibynnol. 

Ar gyfer UG Mathemateg Bellach Ar gyfer Safon Uwch Mathemateg Bellach 

 Uned 1  Mathemateg Bur  Bellach   (13.3%) 

 Uned 2   Ystadegau Pellach (13.3%) 

 Uned 3  Mecaneg Bellach (13.3%)  

 Uned 4 Mathemateg Bur Bellach (35%) 

          Yn ogystal â nail ai: 

Uned 5 Ystadegau Pellach (25%) 

                     ynteu 

 Uned 6 Mecaneg Bellach (25%) 

 

 



Bioleg 

Mae bioleg yn cynnwys astudio gweithrediad mewnol 
organeddau mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau 
byw mewn ecoleg; materion cymdeithasol fel dylanwad 
dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol 

geneteg. Mae astudio Bioleg felly’n annog 
gwerthfawrogiad o’r materion hyn a’u harwyddocâd yn ogystal â rhoi mewnwelediad i’r byd 
byw. 
Bwrdd Arholi 
CBAC 

Gyrfaoedd 
Mae llwyddo mewn Bioleg yn arwain at amrywiaeth eang o gyfleoedd addysg uwch a 
gyrfaoedd e.e. amaethyddiaeth, biocemeg, bioleg, biotechnoleg, deintyddiaeth, 
gwyddoniaeth amgylcheddol, gwyddoniaeth bwyd, gwyddor fforensig, peirianneg enetig, 
meddygaeth, patholeg, fferylliaeth, dysgu a milfeddygaeth. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd! 

Gofynion mynediad 
Mae’n rhaid i’r myfyrwyr fod â diddordeb brwd yn y pwnc. Mae’n rhaid i fyfyriwr fod â gradd 
B o leiaf mewn Mathemateg haen Uwch ac o leiaf gradd B yn yr Haen Uwch ar draws y 
gwyddorau i gyd. Bydd angen i’r disgyblion fod yn barod i fynd i’r afael â gwaith ymarferol a 
bydd disgwyl iddyn nhw ymgymryd ag astudiaeth annibynnol. 

 

“The ability to vary in almost any of its characteristics, and to reproduce in the varied form, 
is a fundamental property of a living thing.”   Roper, genetegydd. 

 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 

 Uned 1 (20% o’r cymhwyster) 
Biocemeg sylfaenol a Threfniadaeth 
Celloedd -   
gan gynnwys adeiledd celloedd, ensymau, 
asidau niwclëig a chylchred cell 
 
Uned 2 (20% o’r cymhwyster) 
Bioamrywiaeth a Ffisioleg Systemau’r 
Corff -  
gan gynnwys dosbarthiad, cyfnewid 
nwyon, cludiant mewn planhigion ac 
anifeiliaid a maeth 
 
Byddwch yn sefyll dau arholiad 1 awr 30 
munud 
 

Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 3 (25% o’r cymhwyster) 
Egni, homeostasis a’r amgylchedd – gan 
gynnwys resbiradaeth, ffotosynthesis, yr 
amgylchedd, yr aren a’r system nerfol. 
 
Uned 4 (25% o’r cymhwyster) 
Amrywiad, etifeddiad ac opsiynau – gan 
gynnwys atgenhedlu rhywiol, esblygiad, 
geneteg ac imiwnoleg 
 
Byddwch yn sefyll dau arholiad 2 awr. 
 
Uned 5 (10% o’r cymhwyster) 
Arholiad Ymarferol a Dadansoddi Data – 
arholiad ymarferol 2 awr ac arholiad data 
awr. 



Cemeg 

Mae technolegau newydd yn gwthio’r ffiniau o beth 

sy’n bosibl yn barhaus, p’un ai’n datblygu’r defnydd o 

hydrogen fel tanwydd, gwella dyfeisiau sgrin gyffwrdd 

neu’n mynd i’r afael â Covid-19, a chemegwyr sydd yn arwain y datblygiadau hyn. Mae Cemeg UG 

yn datblygu’n gwybodaeth a dealltwriaeth o bynciau fel yr atom, cyfrifiadau, bondio ac 

adeiledd a’r Tabl Cyfnodol.  Byddwn yn edrych ar adweithiau cemegol a newidiadau egni 

mewn mwy o ddyfnder, a dechrau bwrw golwg ar gemeg cyfansoddion carbon. Byddwn 

wedyn yn adeiladu ar y cysyniadau sylfaenol hyn ym mlwyddyn 13. Mae gwaith ymarferol yn 

rhan hanfodol o astudio cemeg, felly mae yna fwy o bwyslais ar yr agwedd ymarferol. 

Bwrdd Arholi 

CBAC 
Gyrfaoedd 

Mae Cemeg yn ofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau meddygol a milfeddygol yn y 

Brifysgol. Os ydych chi’n ystyried astudio gwyddorau biolegol fe welwch chi bod Cemeg yn 

eich helpu gydag agweddau biocemegol o’ch cwrs. Mae gyrfaoedd yn cynnwys fferyllydd, 

gwyddor fforensig, biocemegydd, peiriannydd cemegol, gwyddonydd bwyd, dadansoddwr, 

cemegydd ymchwil, y gyfraith.  

Gofynion mynediad 

Dylai myfyrwyr fod wedi cyflawni gradd B o leiaf mewn Cemeg neu Wyddoniaeth TGAU 

Haen Uwch, ac yn ddelfrydol fod wedi cael gradd A neu well. Mae gradd B o leiaf mewn 

Mathemateg ar yr Haen Uwch hefyd yn ddymunol. Mae bod yn fodlon astudio tu allan i 

amser gwersi'n hanfodol.   

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

“Chemistry …… an indefinite  cloud of future potentialities .”  (Primo Levi, The Periodic Table). 

 



Uned 1  

(20% o’r cymhwyster) 

Fformiwlâu a hafaliadau 

Syniadau sylfaenol ynglŷn ag atomau 

Cyfrifiadau cemegol  

Bondio ac adeileddau solidau   

Y Tabl Cyfnodol   

Ecwilibria syml ac adweithiau asid-bas 

  

Uned 2  

(20% o’r cymhwyster) 

Thermocemeg 
Cyfraddau adwaith 
Effaith ehangach   
Cemeg 
Cyfansoddion carbon 
Dadansoddi 

Uned 3  
(25% o’r cymhwyster) 
Ocsidiad a rhydwytho 
Mwy am y Tabl Cyfnodol 
Cineteg 
Mwy am Thermocemeg 
Mwy am ecwilibria ac asidau 
  
Uned 4  
(25% o’r cymhwyster) 
Synthesis a dadansoddi o gyfansoddion 
carbon 
Mwy o adweithiau i gyfansoddion carbon 
  
Uned 5 
(10% o’r cymhwyster) 
Arholiad ymarferol 

 

 

Ffiseg 

Bwriad y cwrs UG Ffiseg ydy darparu astudiaeth 

ddiddorol a gwerth chweil o Ffiseg a sut y mae’n cael ei 

gynhwyso mewn byd sy’n gynyddol dechnolegol. Fwy a 

mwy mae prifysgolion a chyflogwyr yn 

gwerthfawrogi bod Ffiseg yn darparu myfyrwyr â sgiliau datrys problemau pwysig. Mae UG 

Ffiseg yn gwrs cyfan yn ei hun ar gyfer y rhai hynny nad ydyn nhw am barhau i astudio Ffiseg 

ymhellach tra ar yr un pryd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer y rhai hynny sy'n dewis 

parhau â’r cwrs U2. 
Mae’n beth dymunol iawn hefyd i fyfyrwyr sy’n astudio Cwrs Uwch Ffiseg i barhau i astudio 
Mathemateg ar y lefel hwn, er bydd cefnogaeth lawn yn cael ei rhoi i’r rhai nad ydynt wedi 
gwneud hyn wrth astudio'r pynciau mathemategol gofynnol. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n 
bwriadu astudio cwrs Ffiseg yn y brifysgol gymryd Mathemateg i lefel UG ac U2. 
 

Bwrdd Arholi 
CBAC 
 
Gyrfaoedd 

Mae pobl gyda chefndir mewn ffiseg yn gweithio mewn:  ymchwil a datblygu, peirianneg, 

cyllid, TG, meddygaeth, astronomeg, meteoroleg, dysgu a thelathrebu. 

 

Unedau UG ym Mlwyddyn 12 Unedau U2 ym Mlwyddyn 13 

Uned 1 (20% o’r cymhwyster) Uned 3 (25% o’r cymhwyster) 

“Chemistry …… an indefinite  cloud of future potentialities .”  (Primo Levi, The Periodic Table). 

 



Ffiseg sylfaenol 
Cinemateg 
Dynameg 
Cysyniadau egni 
Solidau dan ddiriant 
Defnyddio pelydriad i ymchwilio i sêr 
Gronynnau ac adeiledd niwclear. 
  
Uned 2 (20% o’r cymhwyster) 
Trydan, gwrthiant a chylchred C.U. 
Tonnau a’u priodweddau 
Plygiant golau 
Ffotonau 
Laserau 
 

Mudiant cylchol 
Dirgryniadau 
Damcaniaeth ginetig 
Ffiseg thermol 
Dadfeiliad niwclear 
Egni niwclear 
Uned 4 (25% o’r cymhwyster) 
Cynhwysiant 
Meysydd grym electrostatig a meysydd 
disgyrchiant 
Meysydd magnetig 
Anwythiad electromagnetig a dewis 1 
opsiwn o bedwar: 
Ceryntau eiledol / Ffiseg Feddygol /   
Ffiseg Chwaraeon / Egni a’r   
amgylchedd 
Uned 5 
(10% o’r cymhwyster) 
Arholiad ymarferol 
 

Gofynion Mynediad 

 Gradd B neu uwch mewn TGAU Ffiseg o’r papur haen uwch 

 Gradd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg o’r papur haen uwch 

 Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol 

 Y gallu i ddatrys problemau mewn modd rhesymegol 

 Sgiliau TG da. 

Asesu 
UG – Dwy arholiad modiwl 1½awr Uned 1 ac Uned 2 
U2 – Uned 3, Uned 4 ac arholiad ymarferol 
  

 

 

  

 

 

  



Amaethyddiaeth 

Bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 yn astudio Tystysgrif mewn 

Amaethyddiaeth Lefel 3.  Mae hwn yn cynnwys 3 

uned i’w dewis o restr helaeth; er enghraifft 

Hwsmonaeth Da Byw, Sgiliau stâd a Rheoli 

Glaswelltir. 
Bydd myfyrwyr sy’n dymuno parhau ym mlwyddyn 13 yn astudio 3 uned pellach i ennill 

Diploma Atodol mewn Amaethyddiaeth Lefel 3.  Mae uned gorfodol (Anatomeg a Ffisioleg 

Anifail) yn cael ei dilyn gan ddwy uned opsiynol e.e. Cyfrannu at Gynllunio Busnes a Gwella’r 

Tir.   

Am restr gyflawn o’r unedau ewch i wefan EDEXCEL. Gan fod Blynyddoedd 12 ac 13 yn cael 

eu dysgu fel un grŵp dysgu, rydym yn gofyn i fyfyrwyr gofrestru am ddwy flynedd er mwyn 

ennill cymhwyster dilys. 

Gyrfaoedd 

Mae gyrfaoedd sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth yn cynnwys: 

 Gweithiwr Ffarm 

Rheoli Fferm 

 Ceffylau 

 Milfeddygaeth 

 Gofalu am Anifeiliaid Bach 

 Gwaith Amgylcheddol 

Asesu 

Asesir pob uned yn fewnol ac yn allanol.  Bydd angen portffolio o dystiolaeth i fodloni meini 

prawf y graddau.  Gall y portffolio gynnwys prosiectau, aseiniadau, astudiaethau achos, 

arsylwadau perfformiad ac ati. 

Gall dysgwyr gyflawni ar lefel Pasio, Teilyngdod neu Anrhydedd, yn dibynnu ar lefel y 

cymhwysedd 

Gofynion Mynediad / Sgiliau 

 Dylai pob myfyriwr fod wedi ennill o leiaf 3 gradd C ar lefel TGAU gan gynnwys 

mathemateg a gwyddoniaeth. 

 Byddai profiad gwaith ym maes amaethyddiaeth yn fantais ond nid yw’n orfodol.  

  

 

 

  



Cymhwyster TGCh 

Caergrawnt (Lefel 3)  

Mae hwn yn gwrs Uwch neu Lefel 3 sy’n cael ei 

gynnig gan OCR. Mae’r cwrs hwn yn cynnig golwg mewn mwy o ddyfnder ar TGCh yn y 

gweithle modern, ac yn rhoi mewnwelediad i’w rôl mewn gyrfaoedd arbenigol. Mae’n gallu 

cynnig amrywiaeth o unedau i gwmpasu sgiliau gyrfaol fel gwe-letya a dylunio gwefannau, 

sain digidol neu dechnoleg cerddoriaeth, fe allai hyd yn oed rhaglennu ar gyfer gemau ac 

animeiddio fod yn opsiwn. 

Mae’r amrywiaeth eang o unedau’n caniatáu myfyrwyr sydd wedi dewis llwybr i gwblhau 

dwy uned gorfodol, yn ogystal â phedair uned opsiynol. 

Sut gewch chi’ch asesu? 

Asesir pob uned yn fewnol gan eich athro, ac yna bydd safonwr yn ymweld o’r OCR i 

fonitro’n allanol. Does yna ddim arholiadau ne phrofion allanol. 

Graddio 

Mae Lefel 3 Technegol Caergrawnt mewn TGCh gyfwerth â 1 Lefel A. Gall Cyrsiau Technegol 

Caergrawnt ennill yr un pwyntiau UCAS â UG a Safon A ac maen nhw’n cael eu cydnabod 

gan sefydliadau Prifysgol. Mae'r Wobr Technegol Caergrawnt yn cael ei graddio. Pasio

 Teilyngdod   Anrhydedd 

Pam astudio TGCh alwedigaethol?  

Mae hwn yn gwrs ymarferol sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth trwy 

gymhwyso’r gwaith i sefyllfaoedd mewn bywyd go iawn. Mae myfyrwyr yn ymarfer a 

datblygu sgiliau TGCh a’r gweithle a ddefnyddir mewn amrywiaeth eang o sefydliadau. Cwrs 

'gwneud' ydy hwn. Mae’r sgiliau a’r wybodaeth yn seiliedig ar waith a’r cwrs yn caniatáu ar 

gyfer arbenigedd.  

Unedau’r Cwrs 

Sgiliau Cyfathrebu a Chyflogadwyedd ar gyfer TGCh 

Bydd yr uned hon yn paratoi’r myfyrwyr i ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu, ac yn 

rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o’r sgiliau y mae cyflogwyr yn dymuno’u gweld a sut i addasu’r 

neges ar gyfer eu cynulleidfa. 

 Systemau gwybodaeth 

Mae’r uned hon yn dangos y mathau o wybodaeth sy’n cael ei chadw mewn 

gweithle, sut y gellir ei defnyddio i gael mantais ar y cystadleuaeth a sut mae’n rhaid 

i’r cyfan gydymffurfio â deddfwriaeth. 

 Modelu taenlen / trin Cronfa ddata 
Mae taenlenni’n offeryn pwysig mewn busnes; bydd myfyrwyr yn dysgu sut i greu 
taenlen gymhleth ac i’w defnyddio i dynnu sylw at wybodaeth ac i ddatrys 
problemau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio cronfeydd data i ddatrys problemau y mae 
byd busnes yn eu hwynebu’n ddyddiol 



 Unedau Opsiynol 

Bydd myfyrwyr yn dewis dwy uned opsiynol yn dibynnu ar eu cryfderau a’u 

diddordebau. 

 

Cyfrifiadureg 

Bydd Cyfrifiadureg UG a Safon A yn rhoi mewnwelediad 

i chi i saernïaeth a swyddogaeth systemau a 

rhyngwynebau cyfrifiadur. Astudir amrywiaeth eang 

o gymwysiadau cyfrifiadurol a’u heffaith ar 

gymdeithas hefyd. 

Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn dadansoddi gwahanol fathau o feddalwedd sy’n rhedeg 

ar systemau cyfrifiadurol ac yn datblygu’u sgiliau rhaglennu eu hunain. Bydd hyn yn eu 

galluogi i ddechrau datblygu’u meddalwedd eu hunain ar gyfer y cyfrifiadur er mwyn diwallu 

anghenion agweddau ymarferol y cwrs. 

Gofynion mynediad / Sgiliau 

Mae Cyfrifiadureg Safon A yn addas i bob myfyriwr sy’n ateb gofynion sylfaenol mynediad i’r 

6ed dosbarth ac sydd â diddordeb mewn codio / rhaglennu. Mae cymhwyster mewn 

Cyfrifiadureg / TGCh ar lefel TGAU yn ddefnyddiol ond nid yw’n hanfodol. 

Cynnwys y Cwrs       

UG - Blwyddyn 12 U2 - Blwyddyn 13 

Papur 1 – Arholiad Ysgrifenedig   
2 awr           25% 

Saernïaeth cyfrifiadur, cyfathrebu, 
cynrychioli data, strwythurau data, 
meddalwedd rhaglenni, algorithmau, 
rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac 
effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas. 
 
Papur 2 – Arholiad Ymarferol (ar-sgrin)            
2 awr           15% 

Bydd y tasgau ymarferol i’w gwneud ar-
sgrin gofyn am ddefnyddio gwybodaeth 
a dealltwriaeth yn ymarferol a bydd 
gofyn defnyddio Visual Basic.NET, Python 
neu Java fel iaith rhaglennu. 

Papur 3 – Arholiad Ysgrifenedig 
2 awr           20% 

Rhaglenni, strwythurau data, algorithmau, rhesymeg, 
methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas. 
 
Papur 4 – Arholiad Ysgrifenedig   
 2 awr           20% 

Saernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychioli data, trefn a 
strwythur data, rhaglenni, algorithmau a rhaglenni 
meddalwedd. 
 
Papur 5 - Prosiect                   
2 dymor           20% 

Bydd ymgeiswyr yn trafod, ymchwilio, dylunio, creu prototeip, 
mireinio a gosod, profi a gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol i 
broblem o ddewis yr ymgeisydd. Mae’n rhaid ei datrys gan 
ddefnyddio cod gwreiddiol (rhaglennu). 

 

Gyrfaoedd / Eich dyfodol 

Mae llawer o gyrsiau gradd sy’n dilyn yn naturiol o’r Safon A Cyfrifiadureg. Ymhlith y rhain 

mae: Cyfrifiadura, Cyfrifiadureg, Busnes Cyfrifiadureg, Dadansoddi Systemau, Peiriannydd / 

Rhaglennydd Meddalwedd 



Hefyd bydd y sgiliau a ddysgir yn ddefnyddiol ar gyfer llawer o gyrsiau prifysgol heb fod yn 

rhai Cyfrifiadureg/ TGCh ac hefyd yn y byd gwaith ehangach. 

 

Dylunio Peirianyddol 
Bwrdd Arholi: CBAC 

Mae dylunio peirianyddol yn bwnc ysbrydoledig, 

manwl ac ymarferol. Mae’r fanyleb yn annog 

dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg 

wrth gymhwyso prosesau dylunio ailadroddol i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i 

ddylunio a gwneud prototeipiau sy’n datrys problemau y byd go iawn, gan ystyried eu 

anghenion, dymuniadau, dyheadau a gwerthoedd nhw eu hunain ac eraill. 

Gyrfaoedd 

Mae gyrfaoedd posibl yn cynnwys; 

 Peiriannydd Technegol 

 Peiriannydd Cynhyrchu 

 Cynnal a chadw 

 Ymchwil a Datblygu 

 Peiriannydd Mecanyddol 

Gofynion Mynediad / Sgiliau 

Person ymarferol sydd â’r amynedd ac ymrwymiad angenrheidiol i gynhyrchu cydrannau â 

goddefgarwch uchel. 

 



 Dylunio 

Cynnyrch 

Mae Dylunio Cynnyrch yn canolbwyntio ar ddefnyddio prosesau ailadroddol dylunio, gan ddefnyddio 

eitemau bob dydd a datblygiadau technolegol fel sail ar gyfer datblygu sgiliau damcaniaethol ac 

ymarferol. 
Os ydych chi â diddordeb mewn goblygiadau cymdeithasol a moesol dylunio; y pwy, y beth, 

y ble, y pam a’r sut tu ôl i’r cyfan. Y deunyddiau, prosesau ac arferion diwydiannol, yna 

dyma’r cwrs i chi.  

Gyrfaoedd 

Mae’r gyrfaoedd sy’n ymwneud â dylunio a thechnoleg yn syrthio mewn i ddau grŵp yn 

gyffredinol: dylunio a datblygu cynnyrch a gyrfaoedd ymarferol lle rydych chi’n gwneud 

neu’n trwsio pethau – gan ddefnyddio eich dwylo, offer a pheiriannau fel: 

Pensaer, Dylunio Cynnyrch, Dylunydd Graffeg, Dylunydd Gemau, Ymchwil a Datblygu, 

Technegydd CAD, Person Crefftau, Ymchwilydd i’r Farchnad. 

Gofynion mynediad / Sgiliau 

Person creadigol ond ymarferol sydd â’r gallu i gyfathrebu syniadau’n effeithiol. Mae TGAU 

mewn Dylunio a Thechnoleg neu Beirianneg yn fanteisiol. 

   



Bagloriaeth Cymru 

Uwch 
 

Strwythur y Cymhwyster 

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn cynnwys 4 cydran. Caiff y cydrannau eu hasesu’n fewnol 

a’u monitro’n allanol gan y bwrdd arholi. 

 

 

 

 

Buddion 

• Mae Bagloriaeth Cymru’n rhoi Cymhwyster Safon A ychwanegol i fyfyrwyr.   

• Mae Bagloriaeth Cymru’n rhoi pwyntiau UCAS ychwanegol i fyfyrwyr. 

• Mae Bagloriaeth Cymru’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau. 

• Mae Bagloriaeth Cymru’n rhoi amrywiaeth o brofiadau i fyfyrwyr sy’n wahanol i’r 

dysgu traddodiadol mewn dosbarth 

Cynllun wythnosol 

Rydyn ni wedi integreiddio’r cymhwyster mewn i flwyddyn 12 heb amharu ar y strwythur 

opsiynau ac felly’n dal i ganiatáu i fyfyrwyr ddewis 4 pwnc UG. Er mwyn gwneud hyn mae 

Bagloriaeth Cymru’n cael ei ddysgu fel a ganlyn: 

• 4 cyfnod cofrestru yn y bore, (Llun – Iau – 4*25 munud) 

• 1 wers benodedig (1*50munud) 

 

Cynllun Asesu Enghreifftiol 

Dyma enghraifft o asesu Bagloriaeth Cymru ar draws blwyddyn 12:- 

Y Dystysgrif Her Sgiliau 

Prosiect 

Unigol 

Her Menter a 

chyflogadwyedd 
Her Dianasyddiaeth 

Fyd-eang 

Her y  

Gymuned 



 

 

 

 

Medi-Rhagfyr 

Her Fyd-eang 

Ionawr – Ebrill 

Her Menter 

Ebrill – 

Gorffennaf 

Her y Gymuned 

Asesiad 

Rhagfyr 
Asesiad 

Ebrill 

Asesiad 

Gorffennaf 

Sgiliau Prosiect                                              Asesiad Prosiect 


