
Ysgol Uwchradd 

Llanidloes 

High School 

Prospectws 

Chweched Dosbarth 

2018 

Ein Llwybrau Dysgu  



“Gan fod pawb yn y dosbarth wedi 
dewis i fod yma, mae pawb eisiau 

dysgu.” 

“Mae’r cyfrifoldeb ynglyn 
a’ch gwaith yn rhoi 

dealltwriaeth o fywyd 
prifysgol, fel eich bod yn 

gwybod beth i ddisgwyl yn 
y cyfnod nesaf o’ch 

addysg.” 

“Byddai’r newid o TGAU i Lefel-A yn un 
brawychus ond oherwydd cymorth a 

chefnogaeth yr athrawon a’r disgyblion 
hýn mae’r newid wedi bod yn un dwi 

wedi mwynhau.” 

“Yn y Chweched mae’n 
bosib helpu efo llawer o 

weithgareddau all-gyrsiol 
– trwy helpu disgyblion 

a’i rhifedd a llythrennedd 
yn ogystal a chael 

cymwysterau hyfforddi 
chwaraeon.”  “Er ei fod yn waith 

caled, mae’r 
Chweched Dosbarth 
yn hwyl ac yn 
gwerth chweil.” 

“Mae perthynas da gennym 
efo’r athrawon ac maent yn 
ein trin yn aeddfed.” 

“Mae’r athrawon yn mwy 
agored a chyfeillgar ac mae’n 
bosib gofyn am gymorth ar 

unrhyw adeg.  

“Mae’r rhyddid ac 
annibyniaeth yn y Chweched 

yn gwneud iddi deimlo’n 
wahanol i weddill yr ysgol.” 

“Mae’r Chweched yn 

rhoi’r cyfrifoldeb 

arnoch i fod yn 

unigolyn tra bod y 

strwythur yn gadael i 

chi datblygu i’ch llawn 

botensial.” 



Ymweld a Phrifysgol Aberystwyth  
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Astudio’n galed 

Ymweld a Llyfrgell 
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Gweithdy meddygol efo 

doctoriaid 

Trafod  
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Codi arian i ‘Plant mewn 

Angen’ 
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Y gwaith called yn talu i ffwrdd 
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Chweched Dosbarth 2018 
 

Bydd myfyrwyr ym mis Medi 2018 yn cael eu hwynebu ag amrywiaeth helaeth o 
ddewisiadau a chwrs astudio hyblyg. Mae‟n rhaid meddwl yn ofalus felly am yr hyn sydd 
o‟u blaenau.  
 
Yn Llanidloes mae‟r Chweched Dosbarth yn dilyn amrywiaeth o gynlluniau astudio gan 
gynnwys Bagloriaeth Cymru, cyrsiau Uwch Gyfrannol (UG) ac Uwch ynghyd â chyrsiau 
menw ysgolion eraill neu NPTC. Yn aml iawn bydd myfyrwyr yn dewis cymysgedd o 
astudiaethau ac mae‟r profiad yr ydym wedi ei ennill wrth ddarparu‟r rhain yn golygu y 
gallwn wynebu gofynion y cwricwlwm newydd yn hyderus. 
 
Ystyriwn y Chweched Dosbarth yn ddechrau newydd, pan all myfyrwyr symud ymlaen i 
gam nesaf eu haddysg gyda mwy o aeddfedrwydd ac ymrwymiad. Astudio‟r prosbectws 
yn ofalus yw‟r cam cyntaf tuag at lwyddiant maes o law ac edrychwn ymlaen at weithio 
gyda chi i gyflawni eich amcanion os byddwch yn dewis mynychu Chweched Dosbarth 
Llanidloes.  
 
 
 

Nodau  
 

Mae nodau'r chweched dosbarth yr un fath yn fras â rhai'r ysgol isaf: 
1. Creu amgylchedd gofalgar lle mae disgyblion yn mwynhau profiad hapus a 
gwerthfawr, cyn belled ag y bo'n ymarferol bosibl.  
2. Rhoi gwerth cyfartal i‟r holl ddisgyblion a‟u haddysgu hyd eithaf eu gallu. Mae hyn yn 
cynnwys ymestyn y disgyblion mwy galluog a rhoi cefnogaeth arbennig i‟r sawl sydd ei 
hangen.  
3. Cynnig cwricwlwm i ddisgyblion sy‟n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol i‟w 
hanghenion ac i anghenion cymdeithas gan eu paratoi ar gyfer byw fel oedolion. Bydd 
hyn yn cynnwys ateb holl ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a rhaglen Llwybrau Dysgu 
14-19. 
4. Meithrin ardderchowgrwydd mewn astudiaeth academaidd ac mewn safonau personol, 
gan ddangos cwrteisi i eraill bob amser. 
5. Ailasesu nodau ac amcanion yr ysgol yn barhaus gyda‟r bwriad o wella a mireinio 
safon yr addysg a ddarperir yn gyson.  
 
At hynny: 
6. Creu amgylchedd sy'n cynnwys cyfleoedd i ddisgyblion ennill cyfrifoldeb ac 
annibyniaeth, er mwyn paratoi ar gyfer y byd gwaith neu'r brifysgol. 
7. Creu cyfleoedd i ddisgyblion roi gwasanaeth i'r ysgol er mwyn helpu pobl eraill a 
chyfrannu'n ôl i gymuned yr ysgol.  
 



  

Her y Chweched Dosbarth 
 

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf bydd myfyrwyr yn wynebu llawer o sialensiau academaidd 
a phersonol newydd.   
 

Gwaith Academaidd 
 

Bydd myfyrwyr yn cael gwersi amserlen am oddeutu 18 neu 19 o'r 25 o wersi bob 
wythnos. Defnyddir yr amser sy‟n weddill ar gyfer astudio‟n breifat, datblygu sgiliau trafod 
a chwaraeon. Mae gwersi Chwaraeon ac AGr ar yr amserlen bob wythnos. 
 

Bydd cynnydd y myfyriwr yn cael ei fonitro‟n wythnosol gan staff y pynciau ac mae cyfle i 
drafod problemau bob dydd gyda thiwtoriaid. Mae cyfle hefyd i ddisgyblion drafod eu 
cynnydd yn y cyfweliadau unigol â mentoriaid y Fagloriaeth.  
  

Yn ychwanegol at y Noson Rieni ym mis Hydref ac adroddiadau ym mis Chwefror , 
cysylltir â rhieni ym mis Rhagfyr a mis Mawrth a phryd bynnag y teimlir bod hynny‟n 
angenrheidiol, ac anogir y rhieni i wneud yr un modd. Mae aelodau‟r Chweched Dosbarth 
yn gwerthfawrogi‟r angen am y system hon o arolygiaeth er nad ydynt bob amser yn ei 
chroesawu!  
 

Pam dewis Ysgol Uwchradd Llanidloes ar gyfer eich cam 
nesaf?  

 

 Canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol dros flynyddoedd lawer. 

 Mae dewis dilyn cyrsiau Safon Uwch yn galluogi disgyblion i gadw eu opsiynau yn 
agored, ac felly, mae llawer o gyrfaoedd yn agored iddynt. 

 Mae'n cynnig amrediad eang o bynciau gan gynnwys y pynciau a sonwyd 
amdanynt gan brifysgolion y „Russell Group‟. Gweler y ddogfen arbennig am hyn. 

 Mae cymwysiadau Safon Uwch yng Nghymru dal i fod yn fodylol, efo rhai 
arholiadau ym Mlwyddyn 12 a‟r gweddill yn Mlwyddyn 13, sy‟n galluogi disgyblion i 
ail-eistedd arholiadau os oes angen. 

 Mae dal yn bosib astudio 4 pwnc UG (AS) ym mlwyddyn 12 a „gollwng‟ un ym 
Mlwyddyn 13 a‟i chael fel UG/AS, yn wahanol i Loegr. 

 Cyfle i gyfuno pynciau yn Llanidloes efo pynciau yn ysgolion eraill neu yn NPTC 

 Monitro cynnydd yn rheolaidd ac adroddiadau i rieni. 

 Cyfleoedd i gael swyddi cyfrifol, fel Prif Ferch a Bachgen, a chymryd rhan egnïol 
ym mywyd yr ysgol, fel helpu digyblion iau trwy Darllen mewn Par neu 5x60, sy‟n 
profiad gwerthfawr with gwneud cais am brifysgol neu am swydd. 

 Cysylltiadau clòs â nifer o brifysgolion, a threfnir tripiau preswyl, ffug gyfweliadau 
a sgyrsiau. 

 Canran uchel o'r disgyblion yn mynd ymlaen i'r Brifysgol, fel rheol dyna eu dewis 
cyntaf. Rydym yn adnabod ein disgyblion yn dda ac yn ceisio diwallu anghenion 
pob disgybl yn unigol, mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol. Mae cyn 
ddigyblion yn cadw mewn cysylltiad ac yn dod yn ol i helpu ein disgyblion 
presennol; mae rhai eraill yn cael cefnogaeth oddiwrthym efo‟i ceisiadau am brif 
ysgol blynyddoedd ar ol gadael!  



 

Canlyniadau Arholiadau  
 

Yn gyson, cawn canlyniadau Lefel A ardderchog gan gynnwys canlyniadu pwnc fel y 
canlynol yn 2017 

Celf 50% A* 
Bioleg 70% A*-B 
Cemeg 50% A*-A 

Daearyddiaeth 55% A*-A 
ICT 100% Distinction* neu Distinction 

Cyfartaleddau 3 blynedd: 
Bioleg 41% A*-A 

Mathemateg 44% A*-A 
 

82.4%  wedi cyflawni 3 neu mwy o raddau A*-C. Gorau ym Mhowys. 
100% wedi cyflawni Trothwy Lefel 3 – uchaf ar y cyd o fewn Powys. 
94.1%  wedi cyflawni 2 neu mwy o raddau A*-C. Gorau ym Mhowys. 

Sgôr pwyntiau ehangach uchaf ym Mhowys. 
17.6% o‟n disgyblion yn cyflawni 3 neu mwy o raddau A*-A. 

  

 
 
  
Yn gyson, mae nifer o ddisgyblion pob blwyddyn yn cael 3 neu mwy gradd A neu A* 
yn ogystal i’r Bac, ac yn rheolaidd mae disgyblion yn mynd ymlaen i astudio yng 
Nghaergrawnt a Rhydychen, neu i astudio Gwyddoniaeth filfeddygol, Meddygaeth 
neu Deintyddiaeth. 
 
Caiff ein llwyddiant ei gydnabod yn aml yn genedlaethol, er enghraifft rydym wedi 
ymddangos yn ‘Top 500 schools’ The Times. 
 
 

Sylwadau a wnaed gan Arolygwyr 
 

Yn y chweched dosbarth, mae safonau medrau cymdeithasol a moesol myfyrwyr yn 
rhagorol ac mae eu medrau ysbrydol a diwylliannol yn dda.  

 

Mae ystod gynhwysfawr o opsiynau academaidd ar gael hefyd i fyfyrwyr y chweched 
dosbarth.  Mae'r cwricwlwm yn hygyrch i bawb ac yn darparu cyfleoedd priodol i 
ddisgyblion ennill cymwysterau. Mae'r datblygiad o fedrau menter yn dda yn CA4 ac 
yn y chweched dosbarth.  

 

Mae'r trefniadau i gynorthwyo disgyblion i drosglwyddo o un cyfnod allweddol i un nesaf 
yn dda ac yn rhagorol o CA4 i'r chweched dosbarth.  

 

Ceir ystod ragorol o weithgareddau allgyrsiol sydd yn cyfoethogi ac ehangu profiadau 
dysgu'r disgyblion.  

 

Mae siaradwyr o du allan yn cyfrannu'n dda i'r datblygiad o fedrau personol a 
chymdeithasol myfyrwyr yn y chweched dosbarth. (sic)  

 

Mae'r gefnogaeth academaidd gan benaethiaid blwyddyn a thiwtoriaid dosbarth yn dda. 
Caiff hyn ei ategu yn y chweched dosbarth gan diwtoriaid personol ychwanegol i 
ddiwallu gofynion Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC). Derbynia'r disgyblion sylw 
unigol er mwyn monitro eu cynnydd.  



 
Mae myfyrwyr wedi datblygu ymagweddau cadarnhaol iawn tuag at ddysgu.  
 

Derbyniant gyfrifoldeb yn hawdd ac mae ganddynt gydwybod gymdeithasol gryf gan godi 
arian tuag at elusennau. Maent hefyd yn helpu yn y gymuned.  

 

Maent yn fodelau rôl da i'r disgyblion iau ac i'w gilydd. Mae eu medrau arweinyddol yn 
dda iawn. Mae hyn wedi eu galluogi i atgyfnerthu'r berthynas rhwng y disgyblion hŷn 
ac iau. Maent yn cefnogi'r rhai iau sydd yn profi anawsterau, yn gymdeithasol neu 
yn academaidd.  

 

Mae safonau medrau cymdeithasol a moesol myfyrwyr yn rhagorol ac mae eu medrau 
ysbrydol a diwylliannol yn dda. Mae myfyrwyr yn cynorthwyo i godi safonau ysbrydol 
eraill trwy gyfrannu'n adeiladol i wasanaethau ysgol.  

 

Dengys y myfyrwyr ymddygiad cyfrifol a pharch tuag at ei gilydd a thuag at holl aelodau o 
gymuned yr ysgol. Maent hefyd, trwy eu presenoldeb o amgylch yr ysgol, yn 
cynorthwyo i sicrhau fod y disgyblion iau yn ymddwyn yn gyfrifol yn ystod adegau 
egwyl. Maent yn tyfu mewn aeddfedrwydd yn ystod eu cyfnod o astudiaeth yn y 
chweched dosbarth ac yn derbyn profiad gwerthfawr.  

 

Mae myfyrwyr yn gallu mynegi eu safbwyntiau yn agored a gonest. Gwrandawant yn 
ofalus ar safbwyntiau pobl eraill.  

 

Yn B12, mae'r holl fyfyrwyr wedi mabwysiadau a datblygu medrau trwy'r CBC. Mae'r 
medrau yma wedi eu paratoi'n dda ar gyfer addysg uwch (AU).  

 

Mae myfyrwyr yn elwa llawer oddi wrth eu profiadau yn y chweched dosbarth, yn eu 
datblygiad academaidd, personol, cymdeithasol, moesol ac ehangach.  

 

Derbynia myfyrwyr chweched dosbarth gyngor da ar ddewisiadau pwnc, ceisiadau 
gyrfaol i brifysgol neu addysg uwch trwy raglen drefnus. Mae'r cysylltiadau da gyda 
chyflogwyr lleol yn gwella'r cyfarwyddyd a dderbynia'r disgyblion.  

 

Mae rhaglen anwytho o ansawdd dda iawn yn B12 ac mae grŵp chweched dosbarth yn 
gweithio ochr yn ochr gyda disgyblion B7 i sicrhau eu bod yn ymgartrefu'n hawdd i'w 
hysgol newydd. (sic)  

 

Mae'r chweched dosbarth yn gwella ethos yr ysgol trwy roi cefnogaeth ac esiampl eu 
cymheiriaid hŷn i'r dysgwyr iau.  

 

Adroddiad Arolygu Estyn Mai 2009 (Gwyn Thomas) 

 

Sgiliau Bywyd  
 

Rydym yn annog y disgyblion i fynychu‟n rheolaidd, bod yn brydlon a bod yn daclus o ran 
eu hymddangosiad. Pwysleisiwn roi ystyriaeth i eraill a datblygwn hyn drwy wersi trafod, 
gwaith elusennol a digwyddiadau cymdeithasol.  
 
Darparwn arweiniad gyrfa drwy gyfrwng Gyrfa Cymru Powys, siaradwyr o‟r tu allan ac 
ymweliadau â phrifysgolion a lleoliadau gwaith. 
 
Rydym hefyd yn hyrwyddo datblygu diddordebau fel cerddoriaeth, drama a chwaraeon ar 
sail tîm ac fel unigolion. Rydym yn cydnabod yr angen am swyddi rhan-amser a‟r profiad 
a enillir trwy wneud y swyddi hyn ond gan fynnu mai addysg sy‟n cael y flaenoriaeth 
flaenaf drwy gydol y cwrs.  
 

Ein bwriad yw adeiladu ar lwyddiant y gorffennol.  



Dewis pynciau i'w hastudio  
 

Bydd rhai disgyblion yn poeni am ddewis pynciau i'w hastudio. Mae'n benderfyniad pwysig a 
dylai disgyblion ystyried y canlynol: 
 
Dylech ddewis pynciau sydd o ddiddordeb i chi a rhai yr ydych yn eu mwynhau, gan y byddwch 
yn treulio bron bum awr bob wythnos mewn gwersi yn yr ysgol ar BOB pwnc, a dylech fod yn 
treulio tua'r un nifer o oriau arnynt y tu allan i wersi hefyd.  
 
Dylech feddwl yn ofalus am eich cryfderau. Er enghraifft, ydych chi‟n gweithio'n dda ar eich pen 
eich hun, neu ai gwaith cwrs yw eich cryfder? Bydd hwn yn ffactor pwysig yn eich llwyddiant ym 
mhob pwnc. 
 
Mae'n ddoeth gofyn i staff addysgu, cynghorydd „Gyrfa Cymru‟, aelodau'r teulu a disgyblion 
presennol y Chweched Dosbarth am gyngor. Efallai y byddant yn gallu eich cynghori sut  y 
mae'r pwnc yn wahanol i TGAU, os yw'n bwnc newydd, neu os yw‟n cael ei addysgu mewn 
ysgol neu coleg arall, efallai y byddant yn gallu rhoi darlun gwerthfawr i chi. Ond peidiwch â 
dewis pwnc dim ond oherwydd bod eich ffrindiau yn ei wneud, na dewis peidio â gwneud pwnc 
oherwydd nad yw eich ffrindiau'n ei wneud!  
 

Os ydych yn meddwl am yrfa benodol, mae'n hanfodol ichi ymchwilio i'r pynciau y dylech eu 
dewis. Mae gan rai cyrsiau prifysgol, fel meddygaeth, gwyddoniaeth filfeddygol, deintyddiaeth 
neu'r gyfraith ofynion penodol iawn. Dylech holi am gyngor oddi wrth Mrs Jerman (Pennaeth y 
Chweched Dosbarth), Dr Creasey (Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth), cynghorydd 
gyrfaoedd, neu staff addysgu pynciau penodol sy'n gysylltiedig â'r gyrfaoedd hyn. Mae 
www.ucas.com yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr o dan yr adran „course search' yn arbennig, 
a bydd cysylltiadau yno â gwefannau Prifysgolion unigol. 

 
Darllenwch y crynodeb cyplysedig o ddogfen Grŵp Russell, 'Informed 

Choices' sy'n rhoi arweiniad ar ddewis pynciau ar gyfer y prifysgolion a'r 
cyrsiau mwyaf cystadleuol. 

 

Monitro ac Asesu 
 

Mae rhai rhieni'n poeni am hynt a helynt eu plant! Byddwn yn asesu disgyblion yn rheolaidd ac yn 
monitro eu cynnydd yn agos, gan gysylltu â rhieni pan fo hynny'n briodol: 

 
Hydref - monitro cynnydd disgyblion ym mhob pwnc  
Hydref – noson Rieni  
Rhagfyr – ffug arholiadau a phrofion i ddisgyblion 
Diwedd Rhagfyr – llythyr at rieni pob disgybl ar ôl canlyniadau'r profion a'r ffug arholiadau  
Chwefror – adroddiadau blynyddol i rieni 
Mawrth - llythyr at rieni pob disgybl ar ôl adolygu cynnydd  
Mai/Mehefin – arholiadau allanol ym mhob pwnc  
 
Bob tro y caiff cynnydd ei fonitro, bydd mentoriaid Bac Cymru ac, yn aml, Pennaeth/Pennaeth 
Cynorthwyol y Chweched Dosbarth hefyd yn trafod hynny â'r disgyblion. 
  

http://www.ucas.com/


 

Ymuno â Blwyddyn 12 
 

Gwneud Cais 
 

I gychwyn, gofynnir i ddarpar ddisgyblion gwblhau ffurlen dewis er mwyn ffurfio‟r blociau gorau 
posib. Yn hwyrach mi fydd angen iddynt gwblhau ffurflen gais.  
 

 
Polisi Derbyn  

 

Yn unol â Llwybrau Dysgu 14-19, caiff mynediad i'r Chweched Dosbarth ei benderfynu yn ôl yr 
unigolyn, ond at ei gilydd, cytunir bod angen o leiaf radd C (efallai gradd B mewn rhai pynciau) 
TGAU mewn pwnc sydd i'w astudio fel pwnc Safon Uwch er mwyn llwyddo yn y dyfodol. Mwy na 
thebyg, gwahoddir ymgeiswyr am gyfweliad anffurfiol i drofod eu dewisiadau. 
 

Canlyniadau TGAU 
 

Ar y diwrnod y bydd eich canlyniadau TGAU yn cael eu rhyddhau bydd Mrs Jerman, Pennaeth y 
Chweched Dosbarth yn bresennol yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Gofynnir i chi ei gweld hi i 
gadarnhau eich dewisiadau, ond bydd staff ar gael hefyd ar y diwrnodau ymsefydlu i drafod 
ymhellach. 
 

Ymsefydlu 
 

Mae diwrnod cyntaf Tymor yr Hydref yn rhoi cyfle i chi fel myfyriwr Blwyddyn 12 newydd wneud y 
penderfyniadau terfynol am y cyrsiau y dymunwch eu dilyn. Mae amrediad eang o gyfuniadau posibl o 
gyrsiau ar gael. Bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno â‟ch athrawon ynglŷn â‟r cyrsiau yr ydych yn mynd 
i‟w hastudio. Bydd eich tiwtoriaid Chweched Dosbarth a‟r swyddog gyrfaoedd ar gael i roi arweiniad i 
chi. Dyma'r amser hefyd i ddarganfod rhagor am fywyd y Chweched Dosbarth a chwrdd â disgyblion 
eraill Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 trwy lawer o wahanol weithgareddau. Hefyd, efallai bydd yn addas i 
drefnu rhai gweithgareddau ymsefydlu cyn gwyliau‟r haf, yn enwedig ar gyfer pynciau „newydd‟ nad yw‟r 
myfyrwyr wedi astudio o‟r blaen. 
 

 
 

Gwisg y Chweched Dosbarth 
 

Disgwyliwn i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth wisgo‟n synhwyrol, yn daclus a smart, ac mae ein 
gwisg ysgol yn cynnwys: 

 Crys gwyn   

 Siwmper lwyd tywyll â motiff yr ysgol 

 Tei ysgol chweched dosbarth 

 Siaced ddu â motiff yr ysgol 

 Trowsus du wedi‟u teilwra neu sgert ddu wedi'i theilwra, hyd y pengliniau  

 Sanau duon neu deits plaen 
 
Dyled nodi nad yw‟n addas i wisgo sgertiau sy‟n rhy fyr na throwsus sy‟n rhy dyn. Nid yw 
„leggings‟, jins a.y.b. yn addas. 
 
Disgwylir i ddisgyblion wisgo‟n smart ac if od yn esiampl da i‟r plant iau. 
 

  



 

Breintiau bod yn rhan o'r Chweched Dosbarth 
 

Mae disgyblion y Chweched yn cael llawer mwy o ryddid ac yn cael breintiau gan gynnwys 
gwahanol wisg ysgol, amser astudio heb oruchwyliaeth, cael dod â char i'r ysgol, gadael tir yr 
ysgol yn ystod y dydd, dim ciwio yn y ffreutur, defnyddio ystafelloedd cyffredin ac ystafell 
astudio. 
 
Gyda'r rhyddid hwn daw cyfrifoldeb a disgwyliwn i'n Chweched Dosbarth fod yn 'fodelau rôl' i 
ddisgyblion iau a chadw safonau uchel - parch, cwrteisi, prydlondeb, presenoldeb, ymddygiad 
cyffredinol – ac os nad yw unigolion yn ddigon aeddfed i wneud hynny, yna bydd y breintiau'n 
cael eu cymryd oddi arnynt. 
 
 
 
 
 
 

 

Gwasanaeth i'r Ysgol 
 

Mae‟r Chweched Dosbarth yn rhan bwysig iawn o gymuned yr ysgol, ac mae‟n bwysig fod 
myfyrwyr Chweched Dosbarth yn cymryd rôl weithredol ym mywyd yr ysgol. Gan gadw‟r 
ddelfryd hon mewn cof, bydd aelodau Blwyddyn 12 yn cynorthwyo ag amrywiaeth o dasgau, 
gan gynnwys: 
 cefnogi disgyblion yn yr ysgol iau yn eu gwersi 
 cynorthwyo i drefnu digwyddiadau fel Nosweithiau Agored a‟r Diwrnod Chwaraeon 
 cynorthwyo i drefnu digwyddiadau gydag ysgolion cynradd fel chwaraeon a drama  
 gwneud dyletswyddau amser cinio, e.e. cynnal clybiau neu helpu yn y llyfrgell  
Mae‟r gweithgareddau hyn yn help i blant iau gael golwg gadarnhaol ar y Chweched Dosbarth 
ac maent yn codi statws aelodau‟r Chweched Dosbarth fel aelodau pwysig o gymuned yr ysgol. 
Maent hefyd yn ystyriaeth bwysig pan fyddwn yn penderfynu pwy i‟w dewis yn Swyddogion ym 
Mlwyddyn 13. Oherwydd hynny disgwyliwn i bawb ym Mlwyddyn 12 gymryd rhan trwy roi 
gwasanaeth i‟r ysgol a byddwn yn rhoi gwobrau ar ffurf tystysgrifau efydd, arian ac aur i 

gydnabod eu hymdrechion. 
 
 

Prif Ferch, Prif Fachgen, eu Dirprwyon, a Swyddogion  
 

Yn ystod Blwyddyn 12, caiff pob disgybl ei annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd 
yn cyfrif tuag at eu „Gwasanaeth i'r Ysgol‟ a „Chyfranogi yn y Gymuned ‟ ar gyfer Bagloriaeth 
Cymru. Ar ddiwedd Blwyddyn 12, bydd y disgyblion yn cyflwyno eu cofnodion o wasanaeth i'r 
ysgol ac ystyrir y rhain ynghyd â'u presenoldeb, argymhellion staff, a'u cofnodion academaidd; 
yna caiff tua 20 o ddisgyblion eu gwahodd i fod yn Swyddogion. 
 
Ym mis Medi Blwyddyn 13, bydd disgyblion a staff yn enwebu disgyblion i fod yn Brif Ferch a 
Phrif Fachgen o'r rhestr o Swyddogion. 
 
Trwy fod â disgyblion yn y swyddi hyn, teimlwn fod disgyblion y Chweched yn cael cyfleoedd i 
ddatblygu medrau y bydd eu hangen arnynt mewn bywyd fel oedolion ac y byddant hefyd yn 
parhau i fod yn fodelau rôl rhagorol i ddisgyblion iau. 
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Contract Myfyriwr Chweched Dosbarth (a Chytundeb Dysgu LCA) 

Enw: …………………… Grŵp Blwyddyn: ……   Blwyddyn academaidd:  2017-18 

 Fel myfyriwr rydych yn cytuno i: 

1. Fynychu'r ysgol a chofrestru ddwywaith y dydd oni bai eich bod yn sâl, gan lofnodi 
allan pan fyddwch yn gadael tir yr ysgol am unrhyw reswm. Disgwylir i chi mynychu’r 
ysgol trwy’r dydd, pob dydd. Bydd angen presenoldeb da i gael cofrestru i sefyll 
arholiadau. 

2. Mynychu pob gwers yn brydlon, gan egluro unrhyw ddarpar absenoldeb ymlaen llaw 
gan gynnwys gwrthdaro rhwng gwersi. 

3. Darparu nodyn absenoldeb yn egluro absenoldebau o fewn diwrnod i ddychwelyd, er 
mwyn i'r ysgol awdurdodi absenoldeb, neu gysylltu â'r ysgol ar ddiwrnod cyntaf unrhyw 
salwch. Rhoi gwybod i'r ysgol am absenoldebau disgwyliedig ymlaen llaw. 

4. Gwisgo'r wisg ysgol gywir bob amser. 
5. Cwblhau pob gwaith a osodir cystal ag y gallwch. 
6. Cadw at bob terfyn amser yn ddieithriad. 
7. Mynd i'r afael ag unrhyw dangyflawni cyn gynted ag y bo modd. 
8. Trafod unrhyw amheuon sydd gennych am eich cynnydd yn eich pynciau efo Mrs 

Jerman/Dr Creasey. Ni chaniateir ‘gollwng’ pwnc’ na pheidio a mynychu arholiad – mae’n 
bosib bydd angen talu ffioedd arholiad gan gynnwys ffioedd gweinyddu a chostau 
goruchwylio. 

9. Defnyddio gwersi 'rhydd/digyswllt’ i wneud gwaith a osodwyd, gan ddeall mai braint yw 
hon y gellir ei thynnu oddi arnoch. 

10. Mynychu pob gwers Bagloriaeth Cymru a phob sesiwn fentora, a gwneud pob tasg a 
osodir. 

11. Cyfranogi'n llawn ym mywyd yr ysgol, trwy roi gwasanaeth i'r ysgol, gan gefnogi ethos 
yr ysgol. 

12. Parchu eich gilydd, eiddo pobl eraill, amgylchedd yr ysgol a bloc y Chweched Dosbarth, 
yn arbennig, gan wneud popeth a allaf i'w gadw'n daclus ac yn ddi-sbwriel, a chadw 
amgylchedd gwaith digynnwrf yn yr ystafell astudio. Mae mynediad i floc y Chweched 
yn fraint y gellir ei thynnu'n ôl.   

Peidio â defnyddio cyfleusterau chwaraeon fel y cyrtiau tennis a'r ganolfan chwaraeon ac 
eithrio yn ystod gwersi 5 a dim ond os yw pob gwaith dyledus wedi ei gyflwyno.  
13. Cofrestru (gyda Mrs Jerman) fanylion urnyhw gar sy'n cael ei yrru i'r ysgol a sicrhau ei 

fod yn cael ei ddefnyddio'n gyfrifol yng nghyffiniau'r ysgol. Braint yw hon y gellir ei 
thynnu'n ôl. 

Gall peidio â chydymffurfio a'r amodau hyn beryglu astudiaethau yn Ysgol Uwchradd 
Llanidloes yn y dyfodol. 

Deallaf fod yn rhaid glynu wrth amodau 1, 2 a 3 uchod er mwyn imi dderbyn fy lwfans 
LCA wythnosol, a bod yn rhaid cydymffurfio ag amodau 4 i 11 er mwyn imi dderbyn fy 
nhaliad bonws LCA, os yw hynny'n gymwys. 

Llofnod: …….. …………      Myfyriwr            Dyddiad: ……………. 

Mae rhieni'n cytuno i: 

1. Roi cefnogaeth, cymorth ac anogaeth. 
2. Rhoi gwybodaeth lawn i'r ysgol am absenoldeb neu faterion eraill. 
 

Llofnod:     ……………………      Rhiant            Dyddiad: ……………. 

Mae'r ysgol yn cytuno i: 

1. Roi cefnogaeth, cymorth a chyngor pryd bynnag y bo angen, ynglyn â threfniadaeth, 
arddulliau dysgu a chymorth penodol i bynciau. 

2. Rhoi gwybodaeth lawn i'r rhieni am gynnydd. 
 
     Llofnod:   ……….  Mrs J. Jerman, Pennaeth y Chweched Dosbarth    Dyddiad:  …… 



  

 

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru 
 

Mae'r „Bac‟ yn orfodol i bob disgybl ac fe'i haddysgir gan dîm y Chweched Dosbarth a 
chan aelodau o staff amrywiaeth eang o adrannau trwy'r ysgol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau ynghyd â Chymwysterau 
Ategol.  Rhaid bodloni gofynion y Dystysgrif Her Sgiliau a'r Cymwysterau Ategol er mwyn 
cyflawni Bagloriaeth Cymru yn ei chyfanrwydd. 
 
Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys pedair cydran a gaiff eu dilyn gan bob dysgwr: 

 Project Unigol (50%) 

 Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) 

 Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) 

 Her y Gymuned (15%) 
 
Mae'r Cymwysterau Ategol yn cynnwys dau gymhwyster TGAU gorfodol mewn Saesneg 
Iaith neu Gymraeg Iaith ynghyd â Mathemateg – Rhifedd. Yn ystod y cwrs rhaid i 
ddysgwyr ennill dwy Safon Uwch ar raddau A* - E, neu gymwysterau lefel 3 cyfwerthu.  



Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i feithrin a dangos dealltwriaeth o sgiliau 
hanfodol a chyflogadwyedd a hyfedredd o ran y sgiliau hynny. Dyma'r sgiliau y mae 
cyflogwyr ac addysgwyr cam nesaf yn eu gwerthfawrogi ac sydd eu hangen ar ddysgwyr 
ar gyfer dysgu, gwaith a bywyd.  
 

Mae'r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd fel a ganlyn: 

 Llythrennedd 

 Rhifedd 

 Llythrennedd Ddigidol 

 Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau 

 Cynllunio a Threfnu 

 Creadigedd ac Arloesi 

 Effeithiolrwydd Personol 
 
Asesu  
 

Ers mis Medi 2013 mae‟r rhai yn dechrau‟r Bac am gael gradd terfynol. Dyfernir graddau 
ar raddfa pedwar pwynt A*-C.  
 

Symud ymlaen i addysg uwch a gwaith cyflogedig  
 

Mae'r „Bac‟ yn cwmpasu „Craidd Dysgu‟ Llwybrau Dysgu 14-19, sydd wedi ei ddyfeisio i 
gwmpasu'r sgiliau y mae prifysgolion a chyflogwyr yn gofyn amdanynt. 
 
Cynigion diweddar Prifysgol a dderbynnir gan y disgyblion yn cynnwys 

Philosophy yng Nghaerdydd  ABB neu A yn Welsh Bac a BB mewn pynciau eraill 

Computer Science yn Birmingham AAA neu A yn Y Bac a AA mewn pynciau eraill 

Law at Aberystwyth 300 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau perthnasol am Y Bac  

Law at Bangor 280 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau perthnasol am Y Bac  

Law at Coventry BBB neu B yn Y Bac a BB mewn pynciau eraill 

Anthropology at Exeter AAB neu A yn Y Bac a AB mewn pynciau eraill 

Evolutionary Anthropology at Liverpool ABB neu A yn Y Bac a BB mewn pynciau eraill  

Fashion Design at Birmingham 280 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau 
perthnasol am Y Bac  

History and Media at Aberystwyth 300 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau 
perthnasol am Y Bac  

History at Swansea Y Bac a BC mewn pynciau eraill 

Geography at Aberystwyth 300 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau perthnasol am 
Y Bac  

Geography and Maths at Keele ABC neu BBB o Lefelau A neu Y Bac 

Physical Geography at Swansea BB a‟r Bac 

Archaeology at Bristol ABB neu A yn Welsh Bac a BB mewn pynciau eraill 



Egyptology at Liverpool ABB neu A yn Welsh Bac a BB mewn pynciau eraill  

Human Geography and Planning at Cardiff AA ac A yn y Bac 

Town and Regional Planning at Liverpool AB a B yn Y Bac 

Geology at Cardiff A yn y Bac a BB yn y pwynciau eraill 

Pharmacology at Bristol  AA a B yn Y Bac 

Neuroscience with Pharmacology at Nottingham A yn y Bac ac AB yn y pynciau eraill 

Applied Psychology at University of South Wales  AC a C yn Y Bac 

Sociology at Birmingham City 280 pwyntiau UCAS gan gynnwys y pwyntiau 
perthnasol am Y Bac  

Physics at Bristol AA ac A yn Y Bac 

Physics at Manchester A*A*A neu A*A* ac A yn Y Bac 

 
Sylwadau cyn ddisgyblion: 
“Doeddwn i ddim yn gwerthfawrogi ar y pryd faint mor ddefnyddiol byddai‟r Bac! Ond yn 
awr wrth edrych yn ol gwelai sut mae wedi gwella cymaint o sgilaiu – cyflwyniadau, 
cyfarthrebu, gweithio mewn tim and yn fwy gyffredinol, hunan-drefniant ac ymateb i 
adborth” 
 

“Nawr dwi ym mhrifysgol, dwi‟n gwerthfawrogi sut datblygodd y Bac cymaint o fy sgiliau  - 
cefais i fy mharatoi cymaint gwell na fy ffrindiau o lefydd eraill doedd ddim wedi gwneud y 
Bac”  
 
“Heb y Bac ni fyddwn i wedi llwyddo i fynd i brifysgol.” 
 

“Mae angen i bawb arall ar fy prentisiaeth gwneud gwaith ychwanegol ond dwi‟n cael 
diwrnod rhydd pob dydd Gwener gan fy mod i wedi gwneud y sguuay o‟r blaen!” 
 
  



Cwricwlwm 2018 
 

Y Trefniadau ar gyfer Medi 2018 
 
 
 

TAG  
 

Hanner cyntaf cwrs safon Uwch (lefel A) yw'r lefel Uwch Gyfrannol (UG/AS).  
Gellir ei astudio ym Mlwyddyn 12 a‟r rhan A2 (i gwblhau Safon Uwch) ym Mlwyddyn 13. Mae'r 
cymhwyster UG yn cynnwys dau neu dri modiwl (uned astudiaeth) a bydd yn werth 40% safon 
Uwch. Gall pynciau gael eu hastudio hefyd ar lefel UG ym Mlwyddyn 13. Rhagwelir y bydd 
mwyafrif helaeth o'r myfyrwyr yn astudio pedwar pwnc Safon UG/UG neu‟r hyn sy‟n gyfwerth â 
hwy yn y TAG Galwedigaethol Uwch ym Mlwyddyn 12. Un o fanteision y system fodiwlar yw bod 
modd ailsefyll modiwlau er mwyn cael marciau gwell, a gall hynny leihau‟r straen a‟r pwysau ar 
fyfyrwyr. 
 

Ail hanner y cwrs Safon Uwch yw'r cwrs A2 a bydd yn cael ei astudio ym Mlwyddyn 13. Ar 
ddechrau blwyddyn 13, bydd myfyrwyr yn penderfynu, ar sail pa mor llwyddiannus y buont ac ar 
ôl trafod â‟u hathrawon, a ydynt am barhau â‟r pedwar pwnc UG a gwneud A2 er mwyn cael 
Safonau Uwch, neu wneud tri phwnc UG yn unig, neu ddechrau cwrs UG newydd. 

 
Mae‟n posib ail-eistedd arholiadau ac ail-wneud gwaith cwrs I‟r wells, os oes angen, ym 
Mlwyddyn 13, rhywbeth nad yw‟n bosib gwneud yn bellach yn Lloegr. 
 
 
 
 
 
 

Manylebau 
 

Cyfeirir at feysydd llafur yr arholiadau newydd fel Manylebau ac fe‟u rhennir yn fodiwlau. 
Gellir arholi‟r myfyrwyr yn y modiwlau ym mis Mehefin – newid diweddar.  
 
 

 

Canlyniadau 
 

Cyhoeddir canlyniadau arholiadau mis Mehefin ym mis Awst.  
 

 

  



Pwyntiau  
 

Rhoddir nifer arbennig o bwyntiau ar gyfer yr holl gymwysterau ar ôl 16 oed yn dibynnu 
ar y lefelau a‟r graddau a enillwyd gan y myfyriwr unigol. Dangosir y trefniant ar gyfer 
dyfarnu pwyntiau isod. 
 

 Lefelau UG, A a TAG Galwedigaethol  
 

   Gradd    Lefel UG      Safon Uwch  
  A*   amh   56 
  A   24    48 
   B   20    40 
   C   16   32 
   D   12   24 
   E     8   16 
 
 
 

Cyfrifir cyfanswm y pwyntiau a enillir gan fyfyriwr dros y cyfnod o ddwy flynedd 
(Blynyddoedd 12 ac 13) a byddant yn rhoi mynediad i brifysgolion a cholegau iddo ef neu 
hi.  
 
  



Y Cyrsiau sydd ar gael 
 

 
 

Cyrsiau Lefel TAG Lefel Uwch Gyfrannol (UG/AS)/Uwch (U/A) 
 

Cynigir y cyrsiau canlynol ar lefel Uwch Gyfrannol (UG/AS)/Uwch (U/A): 
 

Celf a Dylunio 
     Bioleg  
    Astudiaethau Busnes 
     Cemeg 
    Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch  

Llenyddiaeth Saesneg  
Mathemateg Ychwanegol (AS yn unig) 

     Daearyddiaeth  

    Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Hanes 

    Mathemateg 
     Astudiaethau'r Cyfryngau  
    Addysg Gorfforol 
     Ffiseg  
    Seicoleg 

Teithio a Thwristiaeth 
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (yn orfodol i bawb) 

 
Cymwysterau eraill a gynigir gan ddarparwyr eraill y y blynyddoedd diwethaf: 

Darllener y datganiad ar y dudalen nesaf 
 

Grwp NPTC (yn gynt Coleg Powys): 
BTEC Lefel 3 Gofal Plant  
BTEC Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol  
BTEC Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio 
BTEC Lefel 3 Cyfryngau (Teledu a Ffilm)  
BTEC Lefel 3 Cyfryngau (Datblygu 
Gemau)  
BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Cyhoeddus 
 

BTEC Lefel 3 Chwaraeon  
BTEC Lefel 3 Peirianneg 
 
Yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd 
Lefel A Y Gyfraith 
Lefel A Addysg Grefyddol 
Lefel A Cerddoriaeth 
BTEC Lefel 3 Ffasiwn  
BTEC Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth  
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Grŵp Cynllunio Cwricwlwm Lleol Gogledd Powys: Neges i Rieni 
 
Mae Ysgolion Uwchradd ym Mhowys, Cyngor Sir Powys a Choleg Powys yn 
cydweithio i ddod o hyd i ffyrdd newydd i fyfyrwyr gael mynediad i’r amrywiaeth 
ehangaf o gymwysterau Ôl 16. 
 
Dros y misoedd diweddar, mae ysgolion Powys a Choleg Powys wedi bod yn 
cydweithio i adnabod yr amrywiaeth o bynciau a fydd yn cael eu cynnig i 
fyfyrwyr Ôl 16 Powys ym mis Medi, 2011. Mae’r Cyngor Sir wedi’i ymrwymo i 
weithio gydag ysgolion, darparwyr hyfforddiant a Cholegau i ddatblygu a 
chynnal cwricwlwm Ôl 16 safonol, cyffrous ac amrywiol ar gyfer myfyrwyr. 
Hefyd, mae dyletswydd (sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru) ar 
Ysgolion, yr Awdurdod Lleol a darparwyr Addysg Bellach i gydweithio i 
gynllunio a chyflwyno cwricwlwm Ôl 16 sy’n cynnwys o leiaf 30 o bynciau. Mae 
hyn yn golygu y bydd yr holl fyfyrwyr a fydd yn dechrau addysg Ôl 16 ym mis 
Medi, 2011 yn cael cyfle i ddewis o amrywiaeth o 30 pwnc neu fwy. Bydd y 30 
pwnc hyn yn gymysgedd o bynciau academaidd a galwedigaethol. 
 
Ni all bob ysgol gynnig yr amrywiaeth llawn o bynciau yn unigol, ond trwy 
gydweithio a chreu amserlen cyffredin ar draws yr ysgolion a Choleg Powys ac 
ar sail ardal, mae’r amrywiaeth llawn o bynciau ar gael i’r holl fyfyrwyr ym 
Mhowys. 
 
Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu dewis rhwng astudio pynciau 
sydd ar gael yn eu hysgol gartref ac mewn ysgolion eraill neu’r Coleg hefyd. Er 
enghraifft, gall fyfyriwr ddewis cyfuniad o bynciau sy’n golygu eu bod yn 
astudio rhai o’r pynciau hynny mewn un ysgol a’r gweddill mewn ysgol 
wahanol neu Goleg Powys. Mae hyn yn golygu y bydd angen iddynt deithio i’r 
lleoliad arall yn ystod y diwrnod ysgol i astudio ar gyfer y pynciau hynny nad 
ydynt ar gael yn eu hysgol gartref. Darperir cludiant i’r myfyrwyr hynny sy’n 
teithio i leoliadau eraill i gael mynediad i’r cyfleoedd hyn. 
 
Mae rhai myfyrwyr eisoes yn manteisio ar y dull newydd hwn o fynd ati trwy 
fod yn rhan o brosiect peilot eleni; ar hyn o bryd, mae yna rai fyfyrwyr sydd 
wedi’u cofrestru mewn ysgolion yng Nghogledd Powys sy’n astudio cyfuniad o 
gymwysterau academaidd e.e. lefel AS (ar gael yn y 6ed Dosbarth) a 
chymwysterau galwedigaethol e.e. Astudio’r Cyfryngau, Teithio a Thwristiaeth 
(ar gael yng Ngholeg Powys). 
 
Trwy gydweithio, mae ysgolion ym Mhowys a Choleg Powys yn cynyddu 
cyfleoedd i’r holl fyfyrwyr. Cydnabyddir y gall hyn leihau nifer y pynciau a 
ddarperir mewn ysgolion unigol, ond bydd y dull newydd hwn o fynd ati yn 
galluogi i fyfyrwyr ddewis o amrywiaeth ehangach o bynciau nag y byddai ar 
gael iddynt fel arall. 
 
Gwasanaeth Ysgolion, Cyngor Sir Powys 
Grŵp Cynllunio Cwricwlwm Lleol Gogledd Powys  
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Celf a Dylunio Safon UG/Uwch  
 

Disgrifiad o'r Cwrs  
 

Bydd Celf yn CA5 yn brofiad heriol a boddhaus i‟r myfyriwr sy‟n barod i weithio‟n 
ddigymell ac sy‟n mwynhau mynegi syniadau a theimladau personol mewn ffordd 
weledol. 
 

Mae ymweld ag orielau celf a chadw llyfr brasluniau yn rhan annatod o‟r cwrs. 
 

Bydd y cwrs yn cael ei arwain yn rhannol gan yr athro gyda thrafodaeth ac “amser wedi 
ei gyfarwyddo” y cytunir arno yn arwain at ddysgu annibynnol ac asesu parhaus. Rhoddir 
cefnogaeth yn ôl anghenion unigol y myfyriwr a gall hynny olygu mynychu sesiynau „dal i 
fyny‟.  
 
 
 

Asesu  
 

Bydd y cyrsiau UG ac A2 yn tair uned. Caiff y ddwy eu hasesu'n fewnol a'u cymedroli'n 
allanol. 
Adeiledir ar wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o TGAU (ond nid yw'n dibynnu ar hynny), 
gan hyrwyddo archwilio personol ac arbrofi. Argymhellir y dylai ymgeiswyr fod wedi ennill 
sgiliau cyfathrebu a llythrennedd Gradd C TGAU yn Saesneg. 
 
Pedwar amcan asesu: Amcan Asesu 1 - Dealltwriaeth gyd-destunol;  AA2 - Gwneud 
pethau'n greadigol;  AA3 - Cofnodi myfyriol; AA4 - Cyflwyniad personol  
 
Unedau UG  
Uned 1: Ymholiad personol Creadigol (40% o‟r Lefel A), aseswyd yn fewnol  a'u 
cymedroli'n allanol. 
 
Unedau A2  
Uned 2: Ymchwiliad Personol yn cynnwys darn ysgrifenedig o 1000 o eiriau (36% o‟r 
Lefel A) aseswyd yn fewnol a'u cymedroli'n allanol. 
 
Uned 3: Aseiniad Allanol (24% o‟r Lefel A) – 15 awr, aseswyd yn fewnol a'u cymedroli'n 
allanol. 
 
Dyma'r arbenigeddau o ran Ardystiad Celfyddyd Gain:- 
Celfyddyd, Crefft a Dylunio, Celfyddyd Gain ac Astudiaethau Beirniadol a Chyd-
destunol 
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Gweler Miss Smith am wybodaeth bellach  
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Bioleg Safon UG/Uwch 

 

Disgrifiad o'r cwrs 
Mae Bioleg yn darparu gwybodaeth eang sy'n cyffwrdd â llawer agwedd ar amrywiaeth o 
destunau. Mae'r rhain yn cynnwys: ffisioleg, biocemeg, microbioleg a chyd-ddibyniaeth 
pethau byw mewn ecoleg, materion cymdeithasol gan gynnwys dylanwad bodau dynol ar 
yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg. 
Mae astudio Bioleg felly'n annog gwerthfawrogiad o'r materion hyn a'u goblygiadau yn 
ogystal â darparu golwg ar fyd pethau byw. 
 

Asesu  
Ar gyfer Safon UG bydd myfyrwyr Bioleg yn astudio: 
 - Sut mae elfennau cemegol yn cyfuno i ffurfio cyfansoddion Biolegol  
 - Strwythur a threfniadaeth celloedd  
 - Pilenni celloedd a chludo celloedd  
 - Gweithgaredd ensymau a'u cymhwyso  
 - Asidau niwclëig a geneteg 
  Trosglwyddo gwybodaeth enetigol i ferch gelloedd 
 - Esblygiad  
 - Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon  
 - Addasiadau ar gyfer Cludiant  
 - Addasiadau ar gyfer maeth 
Ar gyfer Safon A2 bydd myfyrwyr Bioleg yn astudio:  
 - Pwysigrwydd ATP a biocemeg resbiradaeth   
 - Biocemeg ffotosynthesis 
 - Microbioleg  
 - Ffactorau sy'n rheoli maint poblogaethau ac ecosystemau 
 - Effaith dynnol ar yr amgylchedd 
 -  Homeostasis ar arennau 
 - Y system nerfol  
 - Atgenhedlu rhywiol yn y bod dynol  
 - Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion 
 - Etifeddiaeth  
 - Amrywiad ac esblygiad  
 - Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg 
Yn ystod y cwrs bydd disgyblion yn datblygu eu sgiliau ymarferol mewn microsgopeg, 
biocemeg, microbioleg a ffisioleg. 
 

Yr arholiadau: 
  UG Blwyddyn 12    A2 Blwyddyn 13 
 Uned 1 a 2 ym mis Mehefin   Uned 3 a 4 ym mis Mehefin 
       Uned 5 gwaith ymarferol cyn mis Mai 
       Arholiad ymarferol ym  mis Mehefin 
 
Ewch i weld Ms Harrison i gael manylion pellach 
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Astudiaethau Business Safon UG/Uwch 

 

Disgrifiad o'r cwrs 
 

Y cwrs sy‟n cael ei cynnig yw manyleb CBAC I ysgolion Cymru. Mae‟n bosib astudio 
SafonUG/Uwch hyd yn oed heb astudio TGAS Astudiaeth Busnes. Asesiwyd y cwrs trwy 
arholiadau allanol yn unig, does dim gwaith cwrs.  
Mae'r fanyleb hon yn cyflwyno'r dysgwyr i'r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd 
gweithgaredd entrepreuneuraidd wrth greu cyfleoedd busnes a chynnal twf busnes.  
Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i feithrin amrywiaeth eang o'r sgiliau hanfodol sydd eu 
hangen ar gyfer addysg uwch a chyflogaeth. Mawe‟r cwrs yn cam ymlaen I astudio 
cyrsiau prifysgol fel Economeg, Gweinyddiaeth Busnes, Cyllid a Chyfrifeg a Rheoli 
Busnes.  

 

Asesiad 
Safon UG 

Mae 2 bapur ysgrifenedig 
Uned 1 Cyfleoedd Busnes    Asesiwyd yn allanol  
Mae‟r uned hon yn canolbwyntio ar menter, cynlluniau busnes, ymchwil marchnata a 
cyllid busnes. Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud 
Uned 2 Swyddogaethau Busnes   Asesiwyd yn allanol 
Mae‟r uned hon yn canolbwyntio ar farchnata, adnoddau dynol, a rheoli. Arholiad 
ysgrifenedig: 2 awr 
 

Safon Uwch 
Mae 2 bapur ysgrifenedig yn ogystal a‟r papurau UG 
Uned 3  Dadansoddiad Busnes a Strategaeth  Asesiwyd yn allanol 
Mae‟r uned hon yn canolbwyntio ar 
buddsoddiad a dadansoddi perfformiad ariannol. Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud 
Uned 4 Busnes mewn Byd sy'n Newid   Asesiwyd yn allanol 
Mae‟r uned hon yn canolbwyntio ar fasnach ryngwladol, ffactorau moesegol, Yr Undeb 
Ewropeaidd a globaleiddio. Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud   
    
   
 

 

Gwybodaeth Pellach 
 

Sylwadau o ddisgyblion Astudiaeth Busness 
 

“Mae Astudiaeth Busines yn medru agor cymaint o ddrysau i chi yn y dyfodol gan fod 
ystod eang o agweddau yn cael ei astudio.” 
 

“Mae Astudiaeth Busness yn rhoi mewnwelediad ymarferol i‟r ffordd mae busnesau 
gwahanol yn gweithredu.”  
 

Ewch i weld Mrs J. Charles i gael manylion pellach   
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Cemeg Safon UG/Uwch  
 
 

Disgrifiad o'r cwrs 
 

Astudiaeth o‟r sylweddau a geir ar y ddaear, mewn pethau byw ac a ddefnyddir gan bobl 
yw Cemeg. Mae‟n ein helpu i ddeall sut mae‟r sylweddau hyn yn ymddwyn ac yn ceisio 
datblygu gwelliannau. Mae‟n cysylltu tystiolaeth wyddonol â theori ac yn hyrwyddo 
meddwl yn rhesymegol. Mae‟n rhaid i gemegydd da fod â‟r gallu i ddefnyddio cysyniadau 
haniaethol, rhai sgiliau mathemategol a bod â chof da i gofio manylion.  

 

Asesu  
 
UG Cemeg – 2 modiwl 
UG Uned 1 - Iaith Cemeg, Adeiledd Mater ac Adweithiau Syml (20% - 1½  awr UMS - 100) 
Fformiwlâu a hafaliadau, atomau, Cyfrifiadau cemegol, Ecwilibria cemegol, Bondio, Adeileddau solet, Y 
Tabl Cyfnodol. 
UG Uned 2  - Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon (20% - 1½ awr UMS - 100) 
Thermocemeg, Cyfraddau adweithio, Effaith ehangach cemeg, Cyfansoddion organig, Hydrocarbonau, 
Halogenoalcanau, Alcoholau ac asidau carbocsilig, Dadansoddi cyfrannol 
Nad oes asesiad arbrofol yn UG Cemeg. 
 
U2 Cemeg – 3 modiwl 
U2 Uned 3 Cemeg Ffisegol ac Anorganig (25% - 1 ¾ awr UMS - 125) 
Rhydocs a photensial electrod safonol, Adweithiau rhydocs, Cemeg y bloc-p, Cemeg y metelau 
trosiannol bloc-d, Cineteg gemegol, Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiannau, Entropi a 
dichonoldeb adweithiau, Cysonion ecwilibriwm, Ecwilibria Asid-Bas 
U2 Uned 4 Cemeg Organig a Dadansoddi (25% - 1 ¾ awr UMS - 125) 
Stereoisomeredd, Aromatigedd, Alcoholau a ffenolau, Aldehydau a chetonau, Asidau carbocsilig a'u 
deilliadau, Aminau, Asidau amino, peptidau a phroteinau, Synthesis organig a dadansoddi 
U2 Uned 5 Asesiad arbrofol (10% - Arbrawf – 3 awr; Papur Ysgrifenedig – 1 awr UMS - 50) 
Un darn o asesiad arbrofol (5%) ac un papur arholiad (5%) a eistedd yn yr Haf.  
 
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Mae Cemeg yn cymryd ei le'n dda gyda Ffiseg, Bioleg, Daearyddiaeth a Mathemateg. 
Mae‟n ddefnyddiol ar gyfer gyrfaoedd gwyddonol gan gynnwys y rhai meddygol ac 
amgylcheddol. Mae gan y mwyafrif o gemegwyr yrfaoedd y tu allan i‟r pwnc oherwydd 
bod eu gallu i feddwl yn cael ei barchu mewn llawer o swyddi masnachol a rheolaethol. 
 

Sylwadau gan fyfyrwyr Cemeg Lefel UG/Uwch 
 

“Mae‟n gymorth da i bobl sy‟n astudio Bioleg”. 
 

“Mae hi‟n ddiddorol gallu ehangu‟r syniadau a ddechreuwyd wrth astudio TGAU.” 
 

“Mae gwneud arbrofion mwy cymhleth yn her.”  
Ewch i weld Mr Young/Mrs Bevan-Hanson am ragor o wybodaeth. 
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DaTh:Dylunio Cynnyrch Safon UG/Uwch  
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

A oes gennych ddiddordeb mewn Dylunio? A ydych wedi astudio Graffeg, Deunyddiau 
Gwrthiannol, Systemau a Rheoli neu Decstiliau ar gyfer TGAU? Yna Safon UG/Uwch 
mewn Dylunio Cynnyrch yw'r cam nesaf. 
 

Nodweddion Allweddol Safon UG a Safon Uwch Dylunio Cynnyrch: 
 Maent yn cynnwys dwy uned yr un; arholiad theori a thasg ddylunio a gwneud 
 Bydd yr agweddau gwaith cwrs yn caniatáu ichi ddefnyddio eich gallu i ddylunio a 

gwneud yn llawn yn y maes a ddewiswch 
 Byddant yn caniatáu ichi roi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth ar waith wrth 

ddylunio a gwneud 
 Byddwch yn mynd ati i gynhyrchu nwyddau arloesol o safon uchel sy'n addas i'r 

diben y'u bwriadwyd ar ei gyfer. 
 

Os dewiswch Ddylunio Cynnyrch fel pwnc Safon UG/Uwch, bydd CBAC yn gosod wyth 

briff ichi ddewis o'u plith, a chewch gyfle hefyd i gyflwyno eich cynnig eich hun i'w 

gymeradwyo. Mae hynny'n golygu y byddwch yn rhydd i ddewis briff sy'n gweddu i'ch 

maes diddordeb chi, naill ai Graffeg, Deunyddiau Gwrthiannol, Systemau a Rheoli 

neu Decstiliau. Mae'r prosiect dylunio a gwneud yn gofyn ichi ddangos y gallwch 

integreiddio sgiliau dylunio a gwneud â'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r pwnc. 

Y Cwrs: 

 Mae'n annog mynegiant creadigol ac arloesol 
 Mae'n eich galluogi i ddod yn fwy ymwybodol o arferion Diwydiannol a Masnachol 

yn ogystal ag o faterion cynaliadwyedd ac amgylcheddol 
 Mae'n rhoi dealltwriaeth ichi o'r materion ehangach sy'n gysylltiedig â Dylunio a 

Thechnoleg a Dylunio Cynnyrch 
 

Asesu 
 

Safon UG 
DT1: Papur ysgrifenedig dwy awr (20% o‟r Safon Uwch) 
DT2: Tasg ddylunio a gwneud a fydd yn bodloni'r meini prawf asesu UG (yn fras 40awr) 
(20% o‟r Safon Uwch) 
 
Safon Uwch 
DT3: Papur ysgrifenedig 2½ awr (30% o‟r Safon Uwch) 
DT4: Prosiect Dylunio a Gwneud - byddwch yn gwneud un prosiect sylweddol (yn fras 60 
awr). (30% o‟r Safon Uwch) 
 

Gwybodaeth bellach 
 

Ewch i weld Miss Palfrey am ragor o fanylion.  
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Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Safon UG/Uwch  
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Nod y cwrs yw datblygu mwynhad o Lenyddiaeth Saesneg a mynegi gwerthfawrogiad ohoni. Bydd 
ymgeiswyr yn datblygu ymwybyddiaeth o amrwyriaeth o destunau o gyfnodau gwahanol gan gynnwys 
chwech testun o farddoniaeth (cyn 1914), Shakespeare, rhyddiaeth, a drama. Mae gofyn i ymgeiswyr 
astudio chwe thestun Llenyddiaeth o'r Safon UG a chwe thestun arall yn yr ail flwyddyn. Disgwylir i 
ymgeiswyr astudio 3 thestun am UG a 3 pellach am A2. 
 
I astudio ar y lefel hon, rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn Llenyddiaeth Saesneg, a diddordeb 
mewn darllen Llenyddiaeth Saesneg, gan gynnwys darllen pellach. Maen rhaid iddynt allu ysgrifennu'n 
fedrus a chywir a bydd ganddynt sgiliau prosesu geiriau cymwys.  
 

 

Asesu 
UG (2 uned) 
Uned 1 – 20% Papur Ysgrifenedig 2 awr – testun caeedig – Dadansoddiad Cymharol ac Ysgrifennu 
Creadigol 
Adran A:  Dadansoddiad Cymharol o farddoniaeth a thestunau heb ei weld 
Detholiad o farddoniaeth o antholeg farddoniaeth CBAC 
Adran B:  Ysgrifennu Creadigol a Sylwebaeth 
Uned 2 – 20% Papur Ysgrifenedig 2 awr  - „open book‟ – Testun Astudiaeth Drama a llyfr nad yw‟n 
llenyddol  
Adran A:  Astudiaeth o Ryddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol 
Adran  A: Drama ar ol 1900 - Unai Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire; Peter Shaffer: 
Amadeus; Tom Stoppard: Shakespeare in Love; Edward Albee: Who‟s Afraid of Virginia Woolf? neu 
Diane Samuels: Kindertransport. 
Adran B: Unia Truman Capote: In Cold Blood; David Eggers: A Heartbreaking Work of Staggering 
Genius; Robert Minhinnick: Watching The Fire-Eater; George Orwell: Down and Out in Paris and 
London neu Andrea Ashworth: Once in a House on Fire 
 
A2 (3 uned) 
Uned 3 – 20% Papur Ysgrifenedig 1½ awr– testun caeedig - Shakespeare - Unai Antony and Cleopatra, 
King Lear, Much Ado About Nothing, Othello neu The Tempest 
Adran A: detholiad Shakespeare & Section B: traethawd Shakespeare  
Uned 4 - 20% - papur ysgrifenedig 2 awr – testun agored  
Adran A: Testunau heb eu gweld 
Adran B: Astudiaeth rhyddiaeth - Unai Margaret Atwood: The Handmaid‟s Tale; Jane Austen: Emma; 
Charles Dickens: Great Expectations; Thomas Hardy: Tess of the D‟Urbervilles; Alice Walker: The Color 
Purple 
Uned 5 20% Asessiad di-arholiad (2500-3500 o eiriau) – Astudiaeth feirniadol a chreadigol o „genre‟ 
Adran A: Astudiaeth „genre‟(1500-2000 o eiriau) & Adran B: ysgrigennu creadigol cysylltiedig (1000 i 
1500 o eiriau) 
 

 

Gwybodaeth Bellach 
 

Mae'r cwrs yn baratoad ardderchog ar gyfer gyrfaoedd mewn cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth, 
y cyfryngau, y gwasanaeth sifil, bod yn athrawon, golygu, prawfddarllen, llyfrgellyddiaeth, gwaith 
cymdeithasol, ymchwil marchnad ac astudiaeth wyddonol ac, wrth gwrs, ysgrifennu. Mae'r cwrs yn 
ategu Drama, Cymraeg, Hanes, AG, Athroniaeth neu unrhyw Iaith Fodern. Mae‟n baratoad rhagorol ar 
gyfer cyrsiau gradd mewn iaith, ysgrifennu creadigol neu Lenyddiaeth Saesneg. Ewch i weld Miss 
Williams am ragor o wybodaeth. 
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Daearyddiaeth Safon UG/Uwch 
 
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Rhaid i bobl sy‟n ymwneud â Daearyddiaeth allu trin data. Mae angen iddynt allu gweld y ddwy ochr i 
fater neu i ddadl. Mae daearyddwyr weithiau yn wyddonwyr ac weithiau yn artistiaid. Mae‟n rhaid edrych 
ar werslyfrau, y rhyngrwyd, cyhoeddiadau diweddar ac yn y blaen i gasglu‟r wybodaeth ddiweddaraf o 
amrywiaeth o ffynonellau. Rhaid i ymgeiswyr allu cadw at amserlenni caeth ar gyfer gwaith a osodir yn 
wythnosol. Mae ar ddaearyddwyr eisiau deall am y byd a sut mae‟n effeithio arnom ni a sut rydym ni yn 
effeithio arno ef. 
 

 

Asesu 
UG (2 uned) 
G1 papur ysgrifenedig 1 awr 30 munud 75 marc (100 UMS) Teitl yr uned: Amgylcheddau Ffisegol Newidiol 
Dwy Thema: Ymchwilio i newid yn yr hinsawdd, Ymchwilio i newid tectonig a hydrolegol 
Tri chwestiwn strwythuredig ynghyd â deunydd ysgogi, ac un ohonynt yn brawf ar waith ymchwil/gwaith maes. 
G2 Papur ysgrifenedig 1 awr 30 munud 75 marc (100 UMS) Teitl yr uned: Amgylcheddau Dynol Newidiol 
Dwy thema: Ymchwilio i newid mewn poblogaeth, Ymchwilio i newid mewn aneddiadau 
Tri chwestiwn strwythuredig ynghyd â deunydd ysgogi, ac un ohonynt yn brawf ar waith ymchwil/gwaith maes. 
 

Safon Uwch (Yr uchod ynghyd â 2 uned arall) 
G3 papur ysgrifenedig 2 awr 15 munud 75 marc (120 UMS) Teitl yr uned: Themâu cyfoes ac ymchwil mewn 
Daearyddiaeth 
Adran A – 1 awr 30 munud 
Dau draethawd – un o'r naill a'r llall o'r themâu cyfoes. Un thema wedi'i dewis o dri dewis ffisegol ac un thema 
wedi dewis o dri dewis dynol. Dewis o blith dau gwestiwn ar gyfer bob thema. 
Ymgeiswyr i ddewis o blith chwe thema ddewisol. 
Un o  1. Amgylcheddau eithafol – Diffeithdir a thwndra 
  2. Tirffurfiau a rheolaeth arnynt – naill ai Rhewlifol neu Arfordirol. 
  3. Peryglon hinsawdd 
Un o  4. Datblygu 
  5. Globaleiddio 
  6. Asia ddatblygol - daearyddiaeth naill ai India neu Tsieina  
Adran B – 45 munud.  
Bydd ymgeiswyr yn cynllunio ac yn cynnal ymchwiliad ar sail y thema a ddewiswyd ganddynt a'r maes testun a 
osodir. Asesir hyn trwy gwestiwn dwyran yn seiliedig ar ymchwiliad ac ar ganfyddiadau eu hymchwil. Dosberthir y 
cwestiwn ar ôl 1 awr 30 munud pan fydd Adran A yn cael ei roi i mewn. 
G4 papur ysgrifenedig 1 hour 45 munud   80 marc (80 UMS) Teitl yr uned: Cynaliadwyedd 
Cyflenwad Bwyd, Cyflenwad Dŵr, Ynni, Dinasoedd Cynaliadwy 
Rhyddheir deunyddiau ym mis Mai cyn yr arholiad a fydd yn Ymarfer Gwneud Penderfyniad. 
  
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Gan fod Daearyddiaeth Safon Uwch yn hyblyg, mae'n ddelfrydol ar gyfer astudio gyda chymwysterau 
galwedigaethol neu fel UG ychwanegol a gellir ei chyfuno â'r celfyddydau neu wyddoniaeth. Mae 
sylwadau oddi wrth fyfyrwyr Daearyddiaeth Lefel UG/Uwch yn cynnwys: “Mae Safon Uwch yn fwy 
diddorol na TGAU, gan ei fod yn wahanol iawn a bod angen meddwl yn ddyfnach."  
“Llawer gwell na TGAU”, ac “Athrawon yn rhoi llawer o help ac yn ymroddgar iawn.” 

 
Ewch i weld Mr Williams / Mrs Charles am ragor o wybodaeth. 
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol Safon/UG Uwch 
 

 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Mae pwyslais y cwrs ar Iechyd, Gofal ac addysg yn y Blynyddoedd Cynnar, a Gofal Cymdeithasol. Bydd 
y cynnwys ar gyfer UG yn canolbwyntio ar anghenion y cleientiaid ac ar y technegau a'r gwasanaethau 
proffesiynol sy'n anelu at ateb yr anghenion hynny. Asesir ymgeiswyr yn y meysydd astudio allweddol 
hyn: hawliau a chyfrifoldebau a gwerthoedd; cyfathrebu mewn sefyllfaoedd gofal; iechyd a lles. Bydd 
cynnwys A2 yn datblygu cynnwys UG trwy ymdrin â'r ffactorau sy'n effeithio ar gyflwyno gwasanaethau, 
ynghyd â materion perthnasol. Asesir ymgeiswyr yn y meysydd astudio allweddol hyn: darparu 
gwasanaethau a swyddogaethau ymarferwyr; deall ymddygiad dynol; eu gallu i dynnu agweddau ar y 
meysydd hyn at ei gilydd mewn amryfal gyd-destunau. 
 
 

 

Asesu 
 

Gall ymgeiswyr gymryd cwrs TAG UG sengl neu ddwbl, neu gwrs TAG Uwch (A2) sengl neu ddwbl: - 
TAG UG  
Uned 1 – Hybu Gofal o Safon a Chyfathrebu     Asesir yn allanol  
Uned 2 – Hybu Iechyd Da       Asesir trwy bortffolio  
TAG UG (Dyfarniad Dwbl) 
Unedau 1–2 uchod, un o blith Unedau 3 neu 4; un o blith Unedau 5 neu 6. 
Uned 3 – Datblygiad y Plentyn: Egwyddorion a Damcaniaethau Twf a Datblygiad Asesir trwy bortffolio 
Uned 4 – Gweithgareddau Creadigol mewn Amrywiaeth o Leoliadau Gofal  Asesir trwy bortffolio  
Uned 5 – Deall Unigolion gydag Anableddau     Asesir yn allanol 
Uned 6 – Deall Afiechydon, Clefydau ac Anhwylderau Cyffredin   Asesir yn allanol  
TAG Safon Uwch 

Unedau 1 a 2 uchod, Uned 7, un o blith Unedau 9-12. 
Uned 7 – Darpariaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant  Asesir yn allanol 
Uned 8 – Deall ymddygiad dynol       Asesir yn allanol 
Uned 9 – Gweithio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol    Asesir trwy bortffolio 
Uned 10 – Gofalu am Unigolion Hŷn      Asesir trwy bortffolio 
Uned 11 – Rôl Therapïau Cyflenwol wrth Ofalu am Unigolion   Asesir trwy bortffolio 
Uned 12 – Dylanwadau Bwyd a Ffitrwydd ar Iechyd a Lles   Asesir trwy bortffolio 
TAG Safon Uwch (Dyfarniad Dwbl)  
Unedau 1–2 uchod, un o blith Unedau 3 neu 4; un o blith Unedau 5 neu 6, Uned 7, Uned 8 a dau o blith 
Unedau 9-12 
  

 

 

Gwybodaeth Bellach 
 

Bwriedir i‟r manylebau hyn gynnig cyfle i‟r myfyrwyr ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn eu 
paratoi ar gyfer mynediad i waith ar lefel rhai sydd o dan hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o amgylcheddau yn 
ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar. Byddai llawer o fyfyrwyr yn dilyn astudiaeth ran-
amser bellach â chefnogaeth eu cyflogwr. Mae sylwadau oddi wrth y myfyrwyr TAG Uwch Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn cynnwys: 
“Rhoddir cyfle i chi ddysgu am yr holl weithgareddau Iechyd a Chymdeithasol sy‟n eich cynorthwyo i ddilyn gyrfa 
yn y maes hwn”, ac “Os nad ydych chi‟n hoffi gwaith papur, yna dyw Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddim i chi, ond 
ar ôl cyfnod i addasu ar y dechrau, ry‟ch chi‟n cael bod y gwaith wir yn rhoi boddhad mawr i chi!” Ewch i weld Mrs 
G Cox / Mrs Charles am wybodaeth bellach. 
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Hanes Safon Uwch/UG 
 
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sy‟n dilyn manyleb Hanes Safon Uwch astudio dau gwrs. Y rhan 
cyntaf o‟r cwrs fydd astudiaeth Ewrop yn y cyfnod o c1890 – 1990. Mae hyn yn dilyn 
cysylltiadau rhyngwladol newidiol rhwng gwledydd Ewropeaidd o Gyngres Berlin i‟r 
Rhyfel Oer. Mae pynciau penodol megis y cynnydd mewn sosialaeth genedlaethol 
(Natsïaidd) yn yr Almaen, ffasgaeth yn yr Eidal a comiwnyddiaeth yn Rwsia a bywyd o 
dan ideolegau newydd hyn yn ymysg yr elfennau mwyaf diddorol y cwrs. Wrth symud 
ymlaen i A2 byddwn yn edrych yn fanwl ar y cysylltiadau hiliol a pholisi tramor yn UDA 
1900-2000. Mae‟r ail ran o‟r cwrs yn astudiaeth fanwl o‟r Rhyfel Cartref, c1637 – 1658. 
Mae‟r cwrs hwn yn edrych ar achosion y rhyfel, natur y gwrthdaro a‟i effaith enfawr o ran 
ffurfio esblygiad Prydain fel democratiaeth. 
 
Nid yw‟n ofynnol ar gyfer y cwrs fod myfyrwyr wedi astudio Hanes i lefel TGAU. Bydd y 
rhai sy‟n dilyn y cwrs yn datblygu sgiliau penodol. Yn ogystal â datblygu eu dealltwriaeth 
o‟r Byd Modern, byddant yn dysgu dadlau yn glir, cyfathrebu yn effeithiol, datblygu‟r gallu 
i ddadansoddi a chysylltu syniadau a gwybodaeth a chyrraedd casgliadau rhesymol.  
 
Mae myfyrwyr Hanes wedi cael eu derbyn i amrediad eang o broffesiynau. Mae'r rhain yn 
cynnwys addysgu, nyrsio, gweinyddiaeth iechyd a‟r heddlu hyd at y Gyfraith, cyfrifeg, 
bancio, rheolaeth personél a marchnata. 
 
 
 

Asesu 
 

Bydd y cwrs UG yn cynnwys dwy uned; bydd y rhain yn cael eu cwblhau yn ystod 
Blwyddyn 12. 
  

Ar gyfer myfyrwyr sy‟n astudio ar gyfer Safon Uwch lawn (UG ac A2), mae‟r cwrs yn 
gofyn am ddwy uned arall ychwanegol, a fydd yn cael eu hasesu yn ystod Blwyddyn 13. 
 
 
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Mae sylwadau oddi wrth fyfyrwyr Hanes Safon Uwch/UG yn cynnwys: 
 

“Mae‟r dysgu yn ysbrydoledig, ac yn agor ein meddyliau i ddirgelwch y gorffennol”. 
 
“Cawn ein harwain i edrych mewn dyfnder ar hanes modern”. 
 

Ewch i weld Mr J Jones neu Mr Morel am ragor o wybodaeth 
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TGCh Safon UG/Uwch 
 

 
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 
 

Mae TGCh bob amser yn ddewis poblogaidd oherwydd y gellir defnyddio'r sgiliau a 
ddysgir yn y rhan fwyaf o bynciau eraill ac yn y gweithle hefyd, sy'n holl bwysig. Mae'r 
cwrs yn cymysgu theori briodol â gwaith ymarferol heriol a gynlluniwyd i sianelu a 
chyfoethogi gallu'r myfyriwr i ddatrys problemau a bod yn greadigol. 
 

Mae'r fanyleb hon yn annog ymgeiswyr i ddatblygu'n ddefnyddwyr TGCh medrus, gan 
ddatblygu ehangder o sgiliau TGCh a gwybodaeth a dealltwriaeth o TGCh. Dylai hyn fod 
yn sail i symud ymlaen i ddysgu rhagor, gan gynnwys symud o UG i A2, a/neu i waith 
cyflogedig. 
 

Yn benodol, mae'n annog ymgeiswyr i ddatblygu: 
• y gallu i feddwl yn greadigol, yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn 
feirniadol; 
• sgiliau cydweithio; 
• y gallu i gymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o TGCh mewn amrediad o gyd-
destunau i ddatrys problemau;  
• dealltwriaeth o ganlyniadau defnyddio TGCh ar unigolion, sefydliadau a chymdeithas ac 
o ystyriaethau cymdeithasol, cyfreithiol, moesegol ac ystyriaethau eraill ynghylch 
defnyddio TGCh;  
• dangos ymwybyddiaeth o dechnolegau sy'n datblygu, a gwerthfawrogiad o effaith bosibl 
y rhain ar unigolion, sefydliadau a chymdeithas. 
 

Manyleb CBAC  
 

4.1 Uned IT1 Systemau Gwybodaeth     (UG) 
4.2 Uned IT2 Cyflwyno Gwybodaeth     (UG) 
4.3 Uned IT3 Y Defnydd o TGCh a‟i Heffaith    (A2) 
4.4 Uned IT4 Cronfeydd Data Perthynol   (A2) 
 

 
 

 

Asesu 

Safon UG: 
IT1 30% Papur Ysgrifenedig 2 awr 15 munud. 80 marc  (120GMU) 
IT2 20% Asesiad Mewnol     80 marc (80GMU) 
 

Safon Uwch: 
IT3 30% Papur Ysgrifenedig 2 awr 30 munud 90 marc (120GMU) 
IT4 20% Asesiad Mewnol     100 marc (80 GMU) 
 
Ewch i weld Mr Craig am fanylion pellach. 
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 Mathemateg Safon UG/Uwch 
 
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Mae'r fanyleb hon wedi'i rhannu'n gyfanswm o 4 uned, 2 uned UG a 2 uned U2. Mae'r 
pwysoli a nodir isod yn cael ei fynegi yn nhermau'r cymhwyster Safon Uwch llawn. 

Mae pob uned yn orfodol 
UG (2 uned) 

UG Uned 1: Mathemateg Pur (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud ; 25% o‟r cymwyster 120 
marc) 
Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, cwestiynau strwythuredig ac 
anstrwythuredig, sy‟n gallu cael eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr uned. 
Bydd nifer o gwestiynau‟n asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un testun o‟r cynnwys pwnc. 
 
UG Uned 2: Mathemateg Gymhwysol (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud; 15% o‟r 
cymwyster 75 marc) 
Bydd dwy adran i‟r papur: 

Adran A: Ystadegaeth (40 marc)  
 Adran B: Mecaneg (35 marc)  

 Gall dysgwyr benderfynu sut i rannu cyfanswm yr amser asesu o 1 awr 45 munud rhwng Adran 
A ac Adran B fel y bo'n briodol.  Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, 
strwythuredig ac anstrwythuredig, a gallent gael eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr 
uned. Bydd nifer o gwestiynau'n asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un testun o'r cynnwys 
pwnc.  

Uwch (yr uchod ynghyd â 2 uned arall) 
U2 Uned 3: Mathemateg Bur (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 35% o'r cymhwyster  120 
marc) 
Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, strwythuredig ac anstrwythuredig, a 
gallent gael eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr uned. Bydd nifer o gwestiynau'n asesu 
dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un testun o'r cynnwys pwnc.  
U2 Uned 4: Mathemateg Gymhwysol (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 25% o'r 
cymhwyster 80 marc) 
Mae dwy adran i'r papur:  

Adran A: Ystadegaeth (40 marc) 
Adran B: Hafaliadau Differol a Mecaneg (40 marc) 

Gall dysgwyr benderfynu sut i rannu cyfanswm yr amser asesu o 1 awr 45 munud rhwng Adran 
A ac Adran B fel y bo'n briodol. Bydd y papur yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, 
strwythuredig ac anstrwythuredig, a gallent gael eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys pwnc yr 
uned. Bydd nifer o gwestiynau'n asesu dealltwriaeth dysgwyr o fwy nag un testun o'r cynnwys 
pwnc.  

Gwybodaeth Bellach 
 

Mae sylwadau oddi wrth fyfyrwyr Mathemateg Lefel UG/Uwch yn cynnwys: 
“Gwaith caled gyda mwy o waith caled i ddilyn. Llawer o waith cartref”. 
“Mae Mecaneg yn mynd yn dda gyda Ffiseg – mae yna dipyn o orgyffwrdd”. 
“Mae‟n anodd, ond dim ond ichi weithio, mi ddylech chi fod yn iawn”.  
Ewch i weld Dr Creasey / Mrs Jerman am fanylion pellach. 
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Astudiaethau'r Cyfryngau UG/Uwch 
 

 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Nid oes raid i fyfyrwyr sy‟n dymuno astudio Astudiaethau‟r Cyfryngau i Safon UG o 
anghenraid fod wedi ei astudio i TGAU. Rhaid i fyfyrwyr fod â diddordeb mewn astudio 
cynulleidfaoedd a threfniadaeth y cyfryngau, dadansoddi testunau ar lefel soffistigedig a 
bod yn barod i wneud prosiectau gwaith cwrs ymarferol yn annibynnol, a fydd yn 
ymwneud ag ymchwil, dylunio a gwerthuso. Mae sgiliau TGCh da yn hanfodol. 
 

Asesu 

Mae’r cwrs yn newid yn 2017 a dim ond drafft yw’r manyleb hyd yn hyn fel isod: 
UG 

Uned 1: Ymchwilio i'r Cyfryngau Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud (24% o'r Lefel A)  
Mae'r uned hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth am iaith y cyfryngau, cynrychioliad, 
diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Mae'r arholiad yn cynnwys tair adran.  
Adran A: Gwerthu Delweddau - Hysbysebu a Marchnata  
Adran B: Newyddion yn yr Oes Ar-lein  
Adran C: Diwydiannau Ffilm - o Gymru i Hollywood  
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 defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o 
gysyniadau allweddol  
Dadansoddiad myfyrgar unigol o gynhyrchiad. 
 

Lefel-A 
Cwrs (Uwch) 4 Uned: Unedau 1 a 2 uchod a hefyd; 
Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud (36% 
o'r Lefel-A)  
Mae'r uned hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth am iaith y cyfryngau, cynrychioliad, 
diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Mae'r arholiad yn cynnwys tair adran.  
Adran A: Teledu yn yr Oes Byd-eang  
Adran B: Cylchgronau - Cyfryngau'r Brif Ffrwd a Chyfryngau Amgen 
Adran C: Y Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol - Gemau Fideo  
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 defnyddio gwybodaeth a 

unigol o'r cynhyrchiad.  
  

Gwybodaeth Bellach 
Byddai astudio pynciau fel Celf, TG a Saesneg i gyd yn atgyfnerthu ac yn datblygu rhai 
o‟r sgiliau sy‟n angenrheidiol ar gyfer y cwrs, sy‟n rhoi sail ddelfrydol ar gyfer astudio‟r 
Celfyddydau ymhellach. Ewch i weld Mr Thomas am fanylion pellach. 
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Ffiseg Safon UG/Uwch 
 

 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Mae Ffiseg yn bwnc anodd yn gysyniadol ac yn dysgu‟r gallu i ddefnyddio 
damcaniaethau i ddadansoddi sefyllfaoedd newydd. Mae‟r cwrs Ffiseg yn rhoi 
dealltwriaeth dda o egwyddorion sylfaenol ar Lefel UG, ac ar y Lefel Uwch mae‟n cynnig 
astudiaeth i rai o‟r datblygiadau mwy gwahanol o fewn Ffiseg, mewn meysydd fel 
Cosmoleg a Ffiseg Gronynnau. Bydd myfyrwyr Ffiseg Lefel Uwch/UG yn treulio amser yn 
darllen o amgylch y pwnc, ac yn dod i‟r labordy i wneud arbrofion yn eu hamser eu 
hunain. Mae gwaith cartref yn rhan bwysig o‟r cwrs Lefel Uwch/UG. 

 

Asesu 
 

UG (2 uned) 
 

UG Uned 1 
Mudiant, Egni a Mater Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud.  20% o‟r cymwyster 
UG Uned 2 
Trydan a Golau  Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud.  20% o‟r cymwyster 
 

Lefel A (yr uchod gyda 3 uned ychwanegol) 
 

A2 Uned 3 
Osgiliadau a Niwclysau Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 15 munud.  25% o‟r cymwyster 
A2 Uned 4 
Meysydd ac Opsiynau Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr.  25% o‟r cymwyster 
 

Choice of one option out of four: 

 Ceryntiau Eiledol 

 Ffiseg Feddygol 

 Ffiseg Chwaraeon 

 Egni a‟r Amgylchedd 
 

A2 Uned 5 
Arholiad Ymarferol 10% o‟r cymwyster  
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Dylai unrhyw un sy'n ystyried gyrfa mewn peirianneg, technoleg a gwyddoniaeth ystyried 
Ffiseg safon UG o leiaf. Nid yw astudio Mathemateg Safon Uwch/UG yn hanfodol ar 
gyfer Ffiseg, ond mae'n fantais. Mae Ffiseg yn cyfuno‟n dda hefyd â Chemeg, Bioleg a 
Daearyddiaeth i gynnig sail dda ar gyfer cyrsiau gradd yn seiliedig ar wyddoniaeth, ac â 
Dylunio a Thechnoleg ar gyfer cyrsiau yn seiliedig ar Beirianneg.  
Mae llawer o raddedigion Ffiseg yn y pen draw yn symud i feysydd bancio a chyllid, yn 
defnyddio sgiliau dadansoddol a modelu technegau mathemategol. 
 
 
 

Ewch i weld Mr Ealey-Fitzgerald am fanylion pellach. 
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Addysg Gorfforol Safon UG/Uwch 
 

 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Mae Addysg Gorfforol UG/Uwch yn adeiladu ar y rhaglenni astudiaeth yng Nghyfnod Allweddol 4. 
Mae'r fanyleb hon yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio Addysg Gorfforol neu faes cysylltiedig trwy 
amrediad o gyrsiau addysg uwch. 
Ar lefel UG/Uwch cyfunir damcaniaeth ac arfer a rhoddir y pwyslais ar ddatblygu medr corfforol myfyrwyr 
mewn gwahanol gyd-destunau.  
Bydd yr asesu yn ystyried perfformiad mewn gweithgareddau corfforol a ddewisir yn ogystal â 
gweithgareddau arweinydd/ hyfforddwr/ swyddog. Bydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i gynnal a datblygu 
eu cysylltiad a'u heffeithiolrwydd mewn gweithgarwch corfforol gydol oes fel rhan o ffordd iach a 
chytbwys o fyw. 

 

Asesu 
 

Rhennir y fanyleb hon yn gyfanswm o 4 uned, 2 uned UG a 2 uned Uwch. Mae'r pwysoli a nodir isod, 
mewn cromfachau, wedi'i fynegi yn nhermau'r cymhwyster Safon Uwch llawn. 
Rhoddir y marciau fel marciau crai ac unffurf (UMS).  
 

UG 2 uned 
UG Uned 1: Archwilio addysg gorfforol Arholiad ysgrifenedig: 1¾ awr 24% o‟r cymhwyster 72 
marc  I asesu‟r holl gynnwys pwnc UG   
Mathau o gwestiynau Cwestiynau wedi‟u cyd-destunoli i gynnwys cwestiynau dewis lluosog, 
ymateb i ddata, byr ac estynedig   
UG Uned 2: Gwella perfformiad personol mewn addysg gorfforol Asesiad di-arholiad 16% o‟r 
cymhwyster 48 marc I asesu  

 perfformiad ymarferol mewn un gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr  

 perfformiad ymarferol fel hyfforddwr neu ddyfarnwr  

 Proffil Perfformiad Personol  

  
Unedau Safon Uwch (Unedau UG yn ogystal â 2 Uned arall)  
U2 Uned 3: Gwerthuso addysg gorfforol Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 36% o‟r cymhwyster 90 
marc I asesu‟r holl gynnwys pwnc Safon Uwch   
Mathau o gwestiynau Amrywiaeth o gwestiynau i gynnwys cwestiynau ymateb i ddata, byr ac 
estynedig   
U2 Uned 4: Mireinio perfformiad personol mewn addysg gorfforol Asesiad di-arholiad 24% o‟r 
cymhwyster 60 marc I asesu  

 perfformiad ymarferol mewn un gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu 

ddyfarnwr  

 Ymchwil Ymchwiliol  
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Mae'r fanyleb hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sy'n 
ategu ac yn gwella perfformiad. Bydd yn helpu i sicrhau eu bod yn datblygu'r sgiliau a'r dulliau 
allweddol i werthuso dylanwadau cyfoes allweddol sy'n cael effaith arwyddocaol ar eu 
hymwneud eu hunain ac ymwneud pobl eraill â gweithgarwch corfforol. 
Ewch i weld Miss Davies / Mr Davies am ragor o wybodaeth. 
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UG/Uwch Seicoleg  
 

Disgrifiad o‟r cwrs 
 

Seicoleg yw gwyddoniaeth y feddwl ac ymddygiad ac mae maes llafur CBAC yn darparu 
cyflwyniad i natur seicoleg ac ymholi seicolegol. Trwy'r fanyleb y caiff dysgwyr eu cyflwyno i 
dulliau seicolegol hanesyddol a chyfredol ar y pwnc. Yn ogystal, ceir cyfleoedd i archwilio 
dadleuon seicolegol. Bydd dysgwyr hefyd yn astudio amrywiaeth o ddulliau a ddefnyddiwyd gan 
seicolegwyr a rhoddir cyfleoedd i gynnal eu hymchwiliadau eu hunain. Bydd ystyried y materion 
moesegol a goblygiadau ymdrechion seicolegol yn cael ei bwysleisio. Mae'r cynnwys yn 
ysgogol, perthnasol, gyfoes a hygyrch i amrywiaeth eang o ddysgwyr, yswirio enhangder a 
dyfnder i astudio seicoleg. 

AS (2 uned) 
AS Uned 1 – Seicoleg: yn y gorffennol i’r presennol – arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud 
80 marc 20% o'r cymhwyster  
Cwestiynau gorfodol sy'n ymwneud â pump dull seicolegol a darnau clasurol o ymchwil.  
AS Uned 2 – Seicoleg: ddefnyddio cysyniadau seicolegol - arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 
munud 80 marc 20% o'r cymhwyster  
Adran A: Dadl gyfoes. Un cwestiwn yn gysylltiedig â dadleuon penodol.  
Adran B: Egwyddorion dulliau ymchwil a chymhwyso dulliau ymchwil 
Egwyddorion ymchwil Cwestiynau gorfodol ar y theori o ymchwil seicolegol (gan gynnwys 
gwaith seicolegwyr cymdeithasol a datblygiadol).  
Cymhwyso dulliau ymchwil i senario newydd nwestiynau gorfodol sydd angen ymateb i ddarn o 
ymchwil nas gwelwyd o'r blaen. 
 

Lefel A (yr uchod yn ogystal â 2 uned bellach) 
A2 Uned 3 – Seicoleg: Gobygliadau yn y byd real – arholiad ysgrifenedig 2 awr 30 munud 
100 marc 40% o‟r cymwysder  
Adran A: Astudio Ymddygiadau Dewis tri thraethawd strwythuredig o ddewis o chwech.   
Adran B: Materion dadleuol mewn seicoleg. Dewis un cwestiwn o ddau sy'n gofyn am 
archwiliad synoptig o faterion dadleuol seicolegol 
A2 Uned 4 – Dulliau Ymchwil Cynhwysol: arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud 160 marc 
20% o'r cymhwyster  
Adran A: Ymchwiliadau personol Cwestiynau gorfodol yn seiliedig ar weithgareddau ymchwiliol 
a wnaed cyn yr asesiad.   
Adran B: Cymhwyso dulliau ymchwil at senario newydd Cwestiynau gorfodol yn gofyn am 
ymateb i ddarnau o ymchwil. 
 

Further information 
Mae linell amser hanesyddol seicoleg, dulliau seicoleg (biolegol, seicodynamig, ymddygiadaeth, 
gwybyddol a chadarnhaol), ymchwilio i ymddygiad a dadleuon cyfoes yn ymchwilio ac yn rhoi 
cyfle ar gyfer gwaith ymchwil annibynnol i meysydd y mae wedi dylanwadu ar seicoleg. Ystyrir 
ddwy ochr y ddadl o safbwynt seicolegol, gan gynnwys y goblygiadau moesegol, cymdeithasol 
ac economaidd yn ogystal ag ystyriaeth o amrywiaeth cymdeithasol a diwylliannol. Mae'r adran 
hon yn gyfle i ystyried gwaith seicolegol a wneir yng Nghymru ac mae'n arbennig o addas ar 
gyfer rhai sydd efallai yn ystyried mynd i brifysgol yng Nghymru. 
 

See Dr Llewellyn/Mr Lee/Mrs Jerman for further information.   
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 Tystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth  
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Dyma gymhwyster newydd CBAC ar gyfer dysgwyr 16-19 oed sy'n dymuno datblygu 
gwybodaeth a sgiliau cymhwyso dealltwriaeth ac ymarferol ym maes twristiaeth.  Gall y 
disgyblion ddilyn y cwrs ar gyfer un flwyddyn ac ennill tystysgrif lefel 3 sydd yn cyfateb i 
lefel UG.  Os ydynt yn dymuno, gallant barhau i flwyddyn 13 ac ennill Diploma llawn sy'n 
cyfateb i lefel A llawn.  

Beth yw'r cymhwyster yn cynnwys?  
 
Dyluniwyd y cymhwyster i gael ei gyflawni ochr yn ochr â TAG Lefel Uwch a 
chymwysterau galwedigaethol eraill lefel 3 ac yn cynnwys yr unedau canlynol: 
 
Ar gyfer y dystysgrif: 
 
1 Cynnyrch Twristiaeth Deyrnas Unedig – aseswyd gan arholiad 90 munud 
 
2 Cyrchfannau Twristiaeth Ledled y Byd – asesiad dan reolaeth a wnaed yn yr ysgol. 
 
Ar gyfer y Diploma:-cwblhau dwy uned uchod ac yna: 
 
3 Y Diwydiant Twristiaeth Dynamig - aseswyd gan arholiad 90 munud 
 
4 Cynllunio Digwyddiadau ac Amserlenni Teithio - asesiad dan reolaeth a wnaed yn 
yr ysgol. 
 
Beth gallai cymhwyster hwn yn arwain at? 
 
Bydd y cymhwyster yn annog ymchwil ac ymchwilio, ac ystyried llawer o agweddau ar 
dwristiaeth a dylid hyrwyddo dealltwriaeth o'r cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael.  
 
Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio i gefnogi mynediad i gyrsiau gradd israddedig addysg 
uwch fel:  
• rheoli twristiaeth  
• marchnata  
• busnes  
• twristiaeth rhyngwladol  
• rheoli digwyddiad  
 
Mi fydd y cymhwyster hefyd yn galluogi dysgwyr i ennill y dealltwriaeth a'r sgiliau i allu 
ystyried cyflogaeth o fewn sbectrwm eang o sectorau twristiaeth.  
Ewch i weld Mrs J Charles am wybodaeth bellach. 
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TGAU Seryddiaeth 
 

Disgrifiad o'r Cwrs 
 

Ai hwn yw'r pwnc iawn i mi? 
Os ydych yn gwirioni ar ffurfafen y nos a'n hymchwilio parhaus i'r Bydysawd, yna'r cwrs 
Seryddiaeth TGAU hwn yw'r cwrs i chi. Mae'n ychwanegiad defnyddiol iawn at Wyddoniaeth 
Safon Uwch. Mae gan yr ysgol delesgopau arbennig o dda ac felly mae pwyslais cryf ar 
seryddiaeth ymarferol. 
 

Beth fyddaf yn ei ddysgu?  
Rhennir y deunyddiau ar y cwrs hwn yn bedwar pwnc. 
 

Testun 1 – Y Ddaear, y Lleuad a'r Haul  
Yn ogystal ag astudio'r tri chorff hyn yn unigol, mae'r testun hwn yn edrych ar y rhyngweithio 
rhyngddynt sy'n achosi cylchoedd dydd a nos, misoedd a blynyddoedd. 
Testun 2 – Systemau'r planedau  
Mae'r testun hwn yn dechrau trwy astudio ein system blanedol ein hunain - cysawd yr haul - yn 
fanwl. Bydd yn canolbwyntio ar y planedau sy'n mynd o amgylch yr Haul, ac ar gomedau a sêr 
gwib ac ar sut y cafodd planedau eu darganfod. 
Testun 3 - Sêr  
Mae'r testun hwn yn edrych ar brif gytserau ffurfafen y nos a sut i'w defnyddio i gael hyd i'ch 
ffordd o amgylch ffurfafen y nos ac o amgylch y Ddaear hefyd. Mae'r testun hwn yn edrych ar 
broses „esblygiad serol‟, gan gynnwys camau fel nifylau, cewri coch, uwchnofâu, sêr niwtron a 
thyllau du. 
Testun 4 – Galaethau a Chosmoleg  
Er bod rhannau cynnar y cwrs hwn yn canolbwyntio ar ein safle ni yn system y Ddaear-Lleuad-
Haul ac o fewn i Gysawd yr Haul, gwyddom bellach mai un yn unig yw'n Haul ni o biliynau o sêr 
yng ngalaeth y Llwybr Llaethog. Mae'r testun hwn yn sôn am sut y darganfuwyd hyn a beth 
mae'n ei olygu o ran ein lle ni yn y Bydysawd. 
 

Asesu 
 

Asesir y cwrs mewn dwy ran - Uned 1 ac Uned 2. 
 

Uned 1: Deall y Bydysawd  
Asesir yr adran hon, sy'n cynnwys y pedwar testun a restrir ar dudalen 16, trwy un papur 
arholiad dwyawr ym mis Mehefin. Mae'r papur yn cynnwys amrywiaeth o wahanol fathau o 
gwestiynau, fel cwestiynau amlddewis, cwestiynau ag atebion byr ac estynedig, a chwestiynau 
graffigol a data. Nid oes haenau i'r papur – mae'n cwmpasu pob gradd o A* i G. 
 

Uned 2: Archwilio'r Bydysawd  
Yn yr adran hon, cewch eich asesu ar ansawdd yr arsylwadau seryddol a wnewch yn ystod y 
cwrs 
Byddwch yn dewis dau brosiect arsylwi, un i'w wneud â'r llygad noeth a'r llall ag offer seryddol 
syml fel deial haul, telesgop, binocwlars neu gamera. Cewch restr o brosiectau posibl i ddewis 
o'u plith. Asesir eich arsylwadau yn ôl ansawdd eu cynllun, yr arsylwadau, y dadansoddi a'r 
cloriannu. 
 

Gwybodaeth Bellach 
 

Ewch i weld Mr Craig am ragor o wybodaeth. 


