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LLWYBRAU DYSGU ÔL-16 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
Annwyl ddisgybl, 

 
Gyda’ch Llwybrau Dysgu 14-16 yn dirwyn i ben, mae angen edrych ymlaen a gwneud 
penderfyniadau pwysig ynglŷn â’r dyfodol. Beth bynnag fydd eich canlyniadau terfynol yn dilyn 
arholiadau'r Haf, rydym yn hyderus y bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn rhan bwysig o’r 
trafodaethau ynglŷn â’ch penderfyniadau ar gyfer y dyfodol.  
 
Mae bod yn aelod o'r Chweched Dosbarth yn brofiad arbennig ac unigryw.  Mae’n golygu mwy nag 
astudio ar gyfer cymwysterau uwch, a daw breintiau a chyfrifoldebau newydd i chi a fydd yn rhoi 
blas gwahanol i chi o fod yn perthyn i gymuned ddysgu'r ysgol. Mae'n rôl allweddol o fewn 
cymuned ein hysgol ni, ac yn un a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu'n unigolyn cyflawn, 
hyderus, chyfrifol a chwbl ddwyieithog, mewn awyrgylch Gymraeg a Chymreig. 

 

Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi wrth i chi lunio llwybr tua’r dyfodol. 

 

Rhian Morgan Ellis 

Pennaeth 

 
MANTAIS YR IAITH GYMRAEG 

YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 
 
Braint yw bod yn rhan o ysgol gyfun Gymraeg yn y Rhondda a cherddwn y filltir ychwanegol er 
mwyn cynhyrchu myfyrwyr dwyieithog a llwyddiannus ar gyfer y gymuned yr ydym yn ei 
gwasanaethu. Darparwn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch Gymreig. Does 
dim un sefydliad arall yn medru cynnig hyn yn yr ardal. Bydd addysg Chweched Dosbarth Ysgol 
Gyfun Cwm Rhondda yn atgyfnerthu datblygiad ieithyddol myfyrwyr ymhellach ac yn sicrhau eu 
bod yn datblygu’n ddinasyddion hyblyg a dwyieithog yn ein cymunedau. Efallai mai dyma fydd y 
cysylltiad olaf caiff y myfyrwyr â sefydliad cyfrwng Cymraeg. Cofiwch hefyd fod gweithredu’r ddwy 
Iaith nid yn unig yn gosod pwysigrwydd cynyddol ar yr iaith ym myd masnach a busnes ond hefyd 
ym mywyd dyddiol y Gymru fodern. Mae mantais sicr yn y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn y 
farchnad swyddi yng Nghymru. 
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DARPARIAETH CHWECHED DOSBARTH 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
Mae darpariaeth Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda o'r safon uchaf, a darparwn ystod 
amrywiol a chyffrous o ddewisiadau pwnc, yn ogystal â’r gofal, y diogelwch a’r cysondeb sydd yn dod o 
barhau i astudio yn ein hysgol.  

 

Mae’r ysgol yn cynnig cyfleoedd unigryw i’n myfyrwyr, gan gynnwys: 

 Ethos ysgol gadarn sy’n seiliedig ar barch, dealltwriaeth a goddefgarwch. 

 Ystod eang o gyfleoedd academaidd, personol a chymdeithasol i sicrhau datblygiad cyflawn yr 
unigolyn, mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol. Rhoddir cyfle i bob disgybl ar draws yr holl ystod 
gallu i ddatblygu yn bersonol ac yn academaidd, gan osod sylfeini cadarn ar gyfer addysg gydol oes. 

 Addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch Gymreig.  

 Awyrgylch groesawgar, gyfarwydd. Dylai’r ffaith bod y myfyrwyr yn gyfarwydd â’r staff a’r ysgol 
ddiogelu eu bod yn ymgartrefu yn gyflym i fywyd newydd y Chweched Dosbarth. 

 System fugeiliol o’r radd flaenaf i gynorthwyo myfyrwyr trwy eu haddysg Chweched Dosbarth. 

 Cyfle i gael cyfrifoldeb fel Prif swyddog, Aelod o Bwyllgor y Chweched, Swyddog neuUwch Swyddogion.  

 Derbyn arweiniad a chyngor gan Fentor Personol Bagloriaeth Cymru.  

 Lolfa’r Chweched a mynediad i ganolfan astudio’r chweched. 
 
Rhai gweithgareddau a chyfrifoldebau yn y Chweched Dosbarth: 

 Swyddogion Chweched dosbarth 

 Swyddogion Cynorthwyo Dysgu  

 Bydis Darllen a Bydis Bysiau 

 Dyletswyddau amser egwyl a chinio 

 Siarad Cyhoeddus  

 Cymer Ofal 

 Gwobr Dug Caeredin 

 Cystadleuthau Chwaraeon 

 Cynulliad Cyffredinol Model y Cenhedloedd 
Unedig (MUNGA) 

 Cyrsiau preswyl  

 Seren Hwb 

 Senedd Ysgol 

 Cynyrchiadau a Chyngherddau Drama a 
Cherddoriaeth  

 Cynllun Darllen  

 Swyddogion yr ysgolion cynradd 

 Côr yr Ysgol 

 Amryw weithgareddau  

 Pwyllgor Eco-sgolion  

 Swyddogion Pwnc 

 Arweinwyr clybiau mewn gweithgareddau 
amrywiol 

 Cyngor yr Ysgol 

 Digwyddiadau Elusennol 

 Ymweliadau Addysgol 
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SYSTEM FUGEILIOL 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
Mae gan y Chweched Dosbarth system fugeiliol ddeinamig, gan gynnwys gwersi penodol gyda 
Tiwtoriaid Dosbarth er mwyn mentora myfyrwyr trwy eu Llwybrau Dysgu a’r Fagloriaeth Gymreig yn 
ogystal â datblygu eu sgiliau adolygu a’u gallu i weithio’n annibynnol. Yn ogystal â hyn, yn ystod 
sesiynau tiwtor a, bydd myfyrwyr yn derbyn addysg yn delio gydag addysg grefyddol a moeseg, 
gyrfaoedd a dinasyddiaeth. 

Er mwyn sicrhau cynnydd a chyrhaeddiad personol, bydd Tiwtoriaid Dosbarth yn: 

 Anogwyr  
 Gwrandawyr  
 Ffynhonnell cyngor a chymorth  
 Cynghori ac arwain. 
 Monitro datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol myfyriwr. 
 Trafod cynnydd myfyrwyr yn rheolaidd mewn adolygiadau.  
 Helpu myfyrwyr i astudio yn fwy effeithiol drwy raglen o arweiniad tiwtoriaid.  
 Trafod a chynghori uchelgeisiau gyrfaol ac addysg uwch myfyriwr.  
 Annog y myfyrwyr i fanteisio ar yr holl gyfleoedd, yn academaidd a chymdeithasol, sy'n cael eu 

cynnig. 
 

Cynhelir cyfarfodydd Chweched Dosbarth yn gyson yn ogystal â gwasanaethau ysgol gyfan a llys. 
Yn aml, mae gwasanaethau’r Chweched Dosbarth yn rhyngweithiol ac yn gofyn am fewnbwn oddi 
wrth y myfyrwyr.  

Caiff myfyrwyr y Chweched Dosbarth hefyd gyfle i fod yn rhan o system fugeiliol yr ysgol isaf drwy 
gynorthwyo gyda gwasanaethau blwyddyn, ysgol a llys. Mae’r agwedd hon yn hybu annibyniaeth 
ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu ac arwain ein myfyrwyr. 
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CYFLEUSTERAU AR GYFER ASTUDIO’N ANNIBYNNOL 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
Y gwahaniaeth mwyaf trawiadol rhwng amserlen Blwyddyn 11 ac amserlen 12, ar wahân bod yna 
lai o bynciau, yw'r ffaith bod myfyriwr Blwyddyn 12, am y tro cyntaf, yn cael amser digyswllt pan 
nad ydynt wedi ymrwymo i wersi. Mae’r amser hwn yn fanteisiol, ac yn gyfle rhy dda i'w golli. Caiff 
myfyrwyr eu hannog i reoli eu hamser yn effeithiol ac i ddefnyddio cyfnodau digyswllt ar gyfer eu 
hastudiaethau annibynnol. Mae’r gallu i astudio’n annibynnol yn angenrheidiol ar gyfer 
llwyddiant ar gwrs Safon Uwch, ac yn sgil allweddol i’w paratoi ar gyfer Addysg Uwch a Gydol 
Oes. 
 
Man cychwyn yn unig yw gwersi yn y Chweched Dosbarth. Ni all myfyrwyr gyflawni eu potensial 
drwy ddibynnu yn gyfan gwbl ar y gwaith a wneir yn ystod amser gwersi yn unig. Caiff myfyrwyr 
arweiniad gan eu hathrawon pwnc, ac wedyn disgwylir iddynt ymgymryd â gwaith pellach yn 
annibynnol er mwyn atgyfnerthu'r hyn y maent eisoes wedi’i ddysgu, neu ddod o hyd i wybodaeth 
newydd, atodol sy’n cyfoethogi gwaith y wers. Ni allent fforddio gwastraffu'r amser digyswllt hwn, 
gan ei fod wedi ei gynllunio  fel rhan hanfodol o'u cyrsiau.  Nid cyfnodau gorffwys yw’r amser 
digyswllt. 
Mae yna ardal arwahan gan y chweched dosbarth sydd wedi leoli ym mloc yr ysgol isaf. Mae 
mynediad i’r ardal yn cael ei reoli drwy ffob personol i bobl disgybl.  Yma, ceir Lolfa i ymlacio a 
chymdeithasu yn ogystal ag ystafell dawel i weithio ac ystafell waith sydd yn cynnwys cyfrifaduron.  
 

CANOLFAN ASTUDIO’R CHWECHED DOSBARTH 
 

Mae cyfleusterau astudio penodol ar gael i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth, ac yn ystod eu horiau 
digyswllt, gallent drefnu i weld athrawon, neu ddefnyddio cyfleusterau TGCh neu adnoddau a 
chyfleusterau'r ysgol er mwyn eu cynorthwyo â’u gwaith. Mae  ystafell astudio ar gael ar gyfer y 
Chweched Dosbarth, wedi'i chyfarparu gyda chyfrifiaduron rhwydwaith, yn benodol ar gyfer 
ymgymryd ag ymchwil a gwaith annibynnol, gan ddarparu mynediad at rwydwaith yr ysgol gyfan, 
amgylchedd dysgu rhithiol yr ysgol ‘Moodle’, a’r rhyngrwyd band eang. Mae’r ystafell astudio ar 
gael ar gyfer y Chweched Dosbarth er mwyn eu galluogi i weithio’n annibynnol yn ystod eu 
cyfnodau digyswllt. Bydd gwersi astudio penodol wedi eu clustnodi ar eu hamserlen er mwyn 
gwneud defnydd llawn o’r Ganolfan Astudio.  
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LOLFA’R CHWECHED 
 
Mae Lolfa’r Chweched yn ganolfan ar gyfer ymlacio a chymdeithasu yn ystod gwersi penodol. Bydd 
Pwyllgor y Chweched yn sicrhau trefn, glendid a defnydd pwrpasol o’r Lolfa. Disgwylir i 
ddefnyddwyr y Lolfa ei pharchu ar bob achlysur. Bydd Caffi’r Chweched Dosbarth ar agos drwy’r 
dydd i ddarparu bwyd a diod yn ôl y gofyn.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAFFI’R CHWECHED DOSBARTH 
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YMDDYGIAD AC YMDDANGOSIAD 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 

Mae aelodau’r Chweched Dosbarth yn fodelau rôl i ddisgyblion iau’r ysgol. Mae disgyblion iau’r ysgol 
yn parchu myfyrwyr y Chweched Dosbarth ac yn dilyn eu hesiampl. Disgwylir y safonau uchaf o 
ymddygiad ac ymddangosiad gan fyfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, wedi’r 
cyfan, nhw sy’n gosod y safon ar gyfer gweddill yr ysgol. 

Mae cydweithrediad a pharch yn sail i gymdeithas y Chweched Dosbarth. Wedi i fyfyriwr wneud y 
penderfyniad i aros yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ar ôl Blwyddyn 11, disgwylir iddynt weithio gyda’r 
ysgol i gynnal ethos a thraddodiadau'r Chweched Dosbarth a’n hysgol. 

Gobeithiwn, wrth ymuno â'r Chweched Dosbarth bydd myfyrwyr yn cyfrannu'n gadarnhaol at fywyd 
yr ysgol, gan hyrwyddo’n diwylliant o barch. Mae pob aelod o’r Chweched Dosbarth yn fodelau rôl i 
eraill o fewn cymuned ein hysgol. Ystyriwn wisg ysgol y Chweched Dosbarth yn ffordd o gynnal ein 
safonau uchel, yn debyg i'r hyn a ddisgwylir os oedd myfyrwyr mewn cyflogaeth mewn sefyllfa fusnes 
proffesiynol, a disgwylir i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth lynu at ein gwisg ysgol swyddogol ar bob 
achlysur. 

 

GWISG YSGOL 

 Crys / blows gwyn plaen. 

 Tei swyddogol Chweched Dosbarth yr ysgol. 

 Siwmper du neu gardigan swyddogol yr ysgol, gwddf V, gyda bathodyn wedi ei wau i mewn. 

 Crys polo gwyn (Tymor yr Haf yn unig – ar gael yn yr ysgol) 

 Esgidiau du plaen - dim esgidiau ymarfer, esgidiau mawr na sodlau uchel. 

 Sgert du siâp A neu wedi'i phletio hyd at y ben-glin. Dim sgertiau ‘mini’ / croendyn. 

 Trowsus du. Dim ‘jeans’, trowsus tynn / ‘leggins’, hipsters, neu drowsus lliain. 

 Dim cotiau amryliw, dim lluniau/geiriau. 

 Ar gyfer cyrsiau chwaraeon bydd angen gwisgo’r cit arbenigol ar gyfer gwersi ymarferol.  
 

GRANT GWISG YSGOL 

Mae grant dillad ysgol penodol ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd â’u rhieni yn derbyn Cynhaliaeth 
Incwm. Ceir manylion pellach a ffurflenni cais oddi wrth yr ysgol. 

 
YMDDANGOSIAD 

 Rydym yn gweithredu polisi ‘dim gemwaith wyneb’ yn y Chweched Dosbarth, gan ein bod yn 
cydymffurfio gyda pholisïau gweithfeydd proffesiynol. 

 Ni chaniateir steil gwallt (e.e. tramline, croenben) neu liw anghyffredin. Gwerthfawrogwn 
gydweithrediad rhieni yn hyn o beth. 

 Os oes gan fyfyriwr datŵ, gofynnir nad yw yn y golwg. 
 

DYFEISIAU ELECTRONIG A FFONAU SYMUDOL 

Caniateir i fyfyrwyr ddod â dyfeisiau electronig i’r ysgol, e.e. gliniadur, tabled, Ipod/pad a ffôn 
symudol dan yr amodau canlynol: 

 Mae ffonau symudol neu offer sy’n chwarae cerddoriaeth ond i’w defnyddio o fewn  ardal y 
chweched/caffi/ffreutur 

 Nid yw’r ysgol yn cymryd cyfrifoldeb dros yr eitemau hyn o ganlyniad i golled a/neu ddifrod. 
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PRESENOLDEB AC ABSENOLDEBAU 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
Presenoldeb cyson ydy’r ffactor mwyaf pwysig i lwyddiant eich plentyn yn y Chweched 
Dosbarth.  Os ydy myfyrwyr am lwyddo hyd eithaf eu gallu, mae’n hanfodol eu bod yn 
bresennol yn rheolaidd. Mae presenoldeb rheolaidd yn adlewyrchu ymrwymiad ac yn sicrhau’r 
cyfleoedd gorau ar gyfer cyrhaeddiad academaidd. Gall golli gwersi arwain at berfformiad 
academaidd gwael.  
 
Dylai apwyntiadau meddygol, deintyddol ac optegydd gael eu trefnu y tu allan i oriau ysgol ac 
yn sicr ni  ddylent amharu ar eich gwersi. Cewch ganiatâd ar gyfer absenoldeb er mwyn sefyll 
eich prawf gyrru ond ni ddylech drefnu gwersi gyrru ar unrhyw gyfrif yn ystod 
oriau ysgol.  
 
 

Os bydd presenoldeb myfyriwr yn cwympo o dan 80% mewn unrhyw bwnc, mae’n 
bosib na chaiff ei gofrestru ar gyfer arholiadau cyhoeddus y pwnc hwnnw. 

 
 
Byddwn yn gofyn i unrhyw fyfyriwr â lefel annerbyniol o bresenoldeb adael y Chweched 
Dosbarth. Mewn achos o absenoldeb, rhaid dilyn y camau canlynol:  
 

 Rhaid i chi gysylltu â’r ysgol cyn 10 o’r gloch y bore ar ddiwrnod cyntaf unrhyw absenoldeb 
o’r ysgol. Os na dderbynnir galwad ffôn, bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni. 

 Pan fo myfyriwr yn absennol o’r ysgol, disgwylir iddo ddod â nodyn o esboniad gan ei rieni 
ar ôl dychwelyd, a’i roi i’w Diwtor Dosbarth. 

 Os ydym yn pryderu am eich presenoldeb / prydlondeb, byddwn yn cysylltu gyda’ch rhieni 
yn ddiymdroi. 

 
Ni ddylech esgusodi eich hunan o’r ysgol ar unrhyw amod. Os ydych yn dost, rhaid     
cysylltu gyda Thîm Arwain y Chweched Dosbarth yn ogystal â rhoi gwybod i’r swyddfa. 
 

GADAEL SAFLE’R YSGOL 
 

Er bod gan fyfyrwyr y Chweched Dosbarth ganiatâd i adael safle’r ysgol, dylai myfyrwyr anelu at 
dreulio’u diwrnod gwaith yn yr ysgol a’u cyfnodau digyswllt yn gweithio, er mwyn meithrin 
sgiliau astudio annibynnol. Rhaid i fyfyrwyr arwyddo allan gan ddefnyddio cofrestr y Chweched 
Dosbarth yn y dderbynfa pan yn gadael safle’r ysgol. Rhaid dilyn y gweithdrefnau uchod 
oherwydd mae gan yr ysgol gyfrifoldeb cyfreithiol i wybod lle mae myfyrwyr yn ystod 
diwrnod ysgol. Tra yn yr ysgol, ystyrir unrhyw absenoldeb o wers heb ganiatâd athro yn 
“driwantio”. 
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HWYRNI 
 

Os ydy myfyriwr  yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr, ac mae cyfnod cofrestru wedi gorffen, rhaid iddo 
gofrestru yn hwyr yn y dderbynfa ar gofrestr y Chweched Dosbarth. Os ydy myfyriwr yn  
cyrraedd yn hwyr yn gyson, byddwn yn cysylltu â’i rieni. Mae’n bosib, os ydy’r hwyrni yn parhau 
ac mae hynny’n amharu ar ei brofiad dysgu, byddwn yn gofyn i’r myfyriwr adael y Chweched 
Dosbarth.   

GWYLIAU 
 

Mae ymgymryd â chyrsiau Chweched Dosbarth yn golygu llawer o waith, a chryn ymdrech gan 
fyfyrwyr.  Mae dewis addysg lawn-amser eisoes yn golygu 13 wythnos o wyliau’r  flwyddyn. 
Gofynnwn felly i rieni beidio â mynd â’u plant allan o’r ysgol ar gyfer gwyliau. Pe bai absenoldeb 
yn anorfod, gofynnwn i rieni gwblhau ffurflen swyddogol yr ysgol, sydd ar gael oddi wrth 
ysgrifenyddes y Pennaeth, er mwyn i ni ystyried y cais. 

 
GWAITH CYFLOGEDIG RHAN AMSER 

 
Rhydd gwaith cyflogedig rhan amser nifer o wahanol gyfleoedd i fyfyrwyr,  megis gweithio 
gydag eraill mewn gweithle proffesiynol, ymgymryd â chyfrifoldebau newydd amrywiol, a 
chynnig rhagor o annibyniaeth yn sgil yr arian maen nhw’n ennill. Serch hyn, awgrymwn iddynt 
beidio ag ymgymryd â gormod o waith cyflogedig – rhaid iddynt flaenoriaethu eu hastudiaethau 
academaidd. Rhaid i fyfyrwyr gofio eu bod eisoes yn ymgymryd â chyrsiau addysg LLAWN 
AMSER yn y Chweched Dosbarth, a disgwylir iddynt dreulio eu nosweithiau yn astudio. 
Awgrymwn na ddylid ymgymryd â mwy nag wyth awr o waith cyflogedig yr wythnos. Gall 
ymgymryd â gormod o waith cyflogedig rhan amser amharu’n fawr ar astudiaethau’r myfyrwyr, 
a gellir arwain at berfformiad gwael yn eu harholiadau maes o law. 

 

CEIR 

O ganlyniad i natur safle’r ysgol ac er mwyn sicrhau diogelwch,  
 ni chaniateir i fyfyrwyr barcio cerbydau ar safle’r ysgol. 
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LCA – (EMA) 
LWFANSAU CYNHALIAETH ADDYSG 

LLYWODRAETH CYMRU 
 

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg, sy’n daliad wythnosol o £30, yn dibynnu ar incwm y cartref, ar 
gael i fyfyrwyr Blynyddoedd 12 a 13.  Mae gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn gyflym 
ac yn hawdd. Dim ond llenwi a dychwelyd ffurflen gais LCA cyn 31 Awst 2019. Mae’r ffurflenni 
ar gael o fis Mawrth 2019. Gallwch wneud cais drwy: 
 

 www.studentfinancewales.co.uk 

 eich ysgol  

 eich Swyddfa budd-daliadau leol. 
 

Gellir hefyd cyflwyno cais ar-lein. Rhaid sicrhau bod y cais ar gyfer Lwfans Cynhaliaeth Addysg 
Cymru, ac nid Lwfans Cynhaliaeth Addysg Lloegr. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a 
chysylltu â LCA Cymru ar www.studentfinancewales.co.uk .  
Os oes gan fyfyriwr hawl i dderbyn lwfans, cânt wybod gan LCA Cymru faint i’w ddisgwyl bob 
wythnos. Gwneir y taliadau bob pythefnos yn uniongyrchol i gyfrif banc personol y myfyriwr. 
 
Mae’r ysgol yn gyfrifol am lunio amodau penodol y mae’n rhaid i fyfyrwyr gwrdd â nhw er 
mwyn bod yn gymwys ar gyfer y taliadau. Mae’r amodau yn cynnwys targedau presenoldeb yn 
ogystal â thargedau penodol ynglŷn â’u cyfrifoldebau fel aelodau o’r Chweched Dosbarth. Ceir 
gwybodaeth bellach am amodau’r ysgol fis Medi gan Dîm Arwain y Chweched Dosbarth. 
 
Mae dyfarnu Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru, mae’r ysgol yn 
gweinyddu’r system yn unig drwy fonitro presenoldeb a thrwy gyflwyno’r wybodaeth hon i’r 
Llywodraeth. Croeso i chi gysylltu â Thîm Arwain CA5 os oes gennych unrhyw ymholiadau 
cychwynnol ynglŷn â’r LCA neu’r broses geisiadau. 
 

Noder: Ni ddylai’r lwfans hwn cael ei gymysgu gyda lwfans Cynhaliaeth yr Awdurdod Lleol, sydd 
yn lwfans gwahanol ac yn parhau i fod ar gael: gall myfyrwyr wneud cais ar gyfer y ddau. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studentfinancewales.co.uk/
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ADDYSG UWCH 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

Y BROSES UCAS 

Mae myfyrwyr sy’n gobeithio mynd i brifysgol yn dechrau ar y broses UCAS ym Mlwyddyn 12. 
Yn dilyn cyfnod arholiadau Safon UG, mae cynrychiolwyr o’r prifysgolion yn ymweld â’r ysgol er 
mwyn trafod dewisiadau ac i gynorthwyo’r myfyrwyr ynglŷn â sut i lenwi ffurflen UCAS yn 
gywir. Caiff ceisiadau prifysgol eu cyflawni ar-lein trwy system UCAS, a bydd Tîm Arwain y 
Chweched Dosbarth yn cynorthwyo’r myfyrwyr gyda’u ceisiadau a’u hyfforddi sut i ddefnyddio’r 
system. Dymunwn fod ffurflenni UCAS myfyrwyr wedi gorffen erbyn hanner tymor cyntaf 
Blwyddyn 13, er mwyn sicrhau bod pob ffurflen yn cyrraedd UCAS yn gynnar. Anelwn at orffen y 
broses erbyn diwedd mis Tachwedd. 

Yn ogystal â hyn, mae’r ysgol yn trefnu noson Addysg Uwch yn nhymor y Gwanwyn i rieni er 
mwyn esbonio’r broses o wneud cais i sefydliadau Addysg Uwch. Ar gyfer y myfyrwyr hynny 
sydd yn edrych ar fynediad i fyd gwaith, mae’r ysgol yn cydweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru ac 
yn cynnig arweiniad a chyngor pellach i fyfyrwyr bob cam o’r ffordd.  

Cyfeiriwch at wefan UCAS - www.UCAS.com am wybodaeth cyfredol ynghylch Pwyntiau Tariff 
UCAS – Mae’r Tabl Tariff UCAS yn fodd o ddyrannu pwyntiau i gymwysterau ôl-16 a ddefnyddir 
ar gyfer mynediad i addysg uwch. 

 

DARPARIAETH ARIANNOL AR GYFER ADDYSG UWCH 

Cyllid Myfyrwyr Cymru 

Cyllid Myfyrwyr Cymru yw’r corff sy’n trefnu ac yn lledaenu gwybodaeth am yr holl gyllid sydd 
ar gael ar gyfer Addysg Uwch. Mae’r holl fanylion ar gael o wefan 
www.studentfinancewales.co.uk  

Yn ystod y noson Addysg Uwch a gynhelir yn flynyddol yn nhymor y Gwanwyn, ceir gwybodaeth 
bellach ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen at Addysg Uwch. Yn 
y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â Thîm Arwain y Chweched 
Dosbarth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucas.com/
http://www.studentfinancewales.co.uk/
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CYMWYSTERAU & CHYRSIAU ÔL-16 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 

 Cynigiwn amrywiaeth eang iawn o bynciau TAG Safon Uwch (U), cyrsiau 2 flynedd, gyda’r 
opsiwn o’u hastudio am flwyddyn yn unig, ar gyfer TAG Safon Uwch Gyfrannol (UG). Mae 
Safon Uwch Gyfrannol (UG) yn cyfateb i hanner cwrs Safon Uwch (U). 

 Gellir astudio’r cymwysterau Galwedigaethol Lefel 3 a gynigir gennym er mwyn ennill 
cymhwyster sydd gyfwerth â 1 Safon Uwch (BTEC Lefel 3 Diploma) neu 1 Uwch Gyfrannol 
(BTEC Lefel 3 Tystysgrif). 

 Yn ogystal â chyrsiau TAG UG/U a chyrsiau Galwedigaethol, bydd pob myfyriwr yn gweithio 
tuag at Gymhwyster Bagloriaeth Cymru  fel rhan o’u hastudiaethau yn y Chweched Dosbarth. 

 Er mwyn sicrhau’r dewisiadau opsiwn gorau, cynigwn gyrsiau yma yn ein hysgol ond hefyd 
drwy weithio mewn partneriaethau y tu allan iddi.  Partneriaeth y pedair ysgol cyfrwng 
Cymraeg yma yn Rhondda Cynon Taf yw 'CYFLEOEDD', ac mae ‘Cwm Olwg’ yn bartneriaeth 
benodol rhwng Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ac Ysgol Gyfun Garth Olwg. 

 
 

Cymhwyster Diffiniad 

BTEC / IVET  
 

Cymwysterau Galwedigaethol. Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei addysgu 
mewn modd sy’n ffocysu ar yr ymagweddau ymarferol. Mae’r cwrs yn cael ei 
asesu’n gyson ar draws y ddwy flynedd ac felly nid oes rhaid sefyll arholiad. 
Mae’r Colegau a Phrifysgolion yn derbyn y cymhwyster hwn. 

Safon Uwch 
(U) 
neu 

Safon Uwch 
Gyfrannol 

(UG) 

Y Cyrsiau traddodiadol yng Nghyfnod Allweddol 5 sy’n cael eu hasesu’n bennaf 
drwy arholiadau allanol. Gall myfyrwyr ennill graddau o A*-E. Gellir astudio’r 
pwnc am flwyddyn i ennill gradd UG. 
Cynlluniwyd cyrsiau TAG Safon Uwch i fod yn gyrsiau dwy flynedd llawn-amser.  
Maent yn seiliedig ar unedau modylol. Ym Mlwyddyn 12 astudir naill ai cyrsiau 
Safon UG a/neu alwedigaethol. Ym Mlwyddyn 13 gellir parhau i astudio nifer 
helaeth o gyrsiau Safon UG i lefel Safon Uwch llawn a/neu newid ac astudio 
gwahanol gyrsiau Safon UG. * 

Lefel UG / U 
Cymhwysol 

Mae cyrsiau Cymhwysol yn gyrsiau TAG yn seiliedig ar unedau modylol ond yn 
cynnwys mwy o gynnwys sy’n seiliedig ar waith cwrs. 

CACHE / FfCCh 
Cymhwyster Galwedigaethol lle mae’r myfyriwr yn treulio 1 diwrnod yn yr 
ysgol a 4 diwrnod yn y gweithle. Mae hwn yn gymhwyster llawn-amser ac felly 
nid oed modd astudio pwnc arall gyda chymhwyster CACHE/FfCCh. 

Bagloriaeth 
Cymru 

Cymhwyster trosfwaol sy’n ychwanegu ehangder a dyfnder i addysg ôl-16 yng 
Nghymru ac yn greiddiol i ethos ein Chweched Dosbarth. Bydd pob myfyriwr 
sy’n dychwelyd i’r Chweched Dosbarth yn astudio Cymhwyster Bagloriaeth 
Cymru ôl-16. 

 
* Er ei fod yn bosib i fyfyriwr gwblhau cwrs Safon UG ond i beidio â dewis parhau gyda’r cymhwyster i lefel 
Safon Uwch llawn, rhaid iddynt ystyried eu hopsiynau yn ofalus, gan fod y mwyafrif helaeth o brifysgolion yn 
gofyn am o leiaf 3 phwnc Safon Uwch llawn ar gyfer mynediad prifysgol. 
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RHAGLENNI ASTUDIO 
 YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 
 

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis "Rhaglen Astudio" ar gyfer eu haddysg Chweched Dosbarth, o 
un o'r rhaglenni canlynol: 

 
 

 Er mwyn creu Rhaglen Astudio mae angen i fyfyrwyr dewis tri neu bedwar pwnc (neu 1 cwrs 

CACHE) o'r rhestr Opsiynau Cwricwlwm ôl-16. Gall myfyrwyr gymryd cyfuniad o gyrsiau TAG 

neu BTEC/IVET.  

 Bydd myfyrwyr sy'n dewis 4 cymhwyster Lefel AS (Rhaglen 1) neu 4 cymhwyster AS gyfwerth 

(Rhaglen 3) dim ond yn cael caniatâd i wneud hynny yn dilyn perfformiad TGAU / Lefel 2 

eithriadol, a gyda chaniatâd penodol gan Arweinydd Cynnydd CA5 

 Mae'n ofynnol i bob myfyriwr astudio Bagloriaeth Cymru yn y Chweched Dosbarth fel rhan 

o'i Raglen Astudio (ac eithrio’r myfyrwyr sy’n dewis Rhaglen Astudio 5 – y cwrs CACHE). 

 
 

 

 
 
 

 

Rhaglenni Astudio Blwyddyn 12 

Rhaglen 1 

4 x  

TAG Lefel UG 

+  

Bagloriaeth 
Cymru 

Rhaglen 2 

3 x  

TAG Lefel UG 

+  

Bagloriaeth 
Cymru 

Rhaglen 3 

4 x  

(cyfwerth â) 
TAG Lefel UG  

(cymysgedd o 
gyrsiau TAG a 

BTEC/IVET) 

+  

Bagloriaeth 
Cymru 

Rhaglen 4 

3 x  

(cyfwerth â) 
TAG Lefel UG  

(cymysged o 
gyrsiau TAG a 

BTEC/IVET) 

+  

Bagloriaeth 
Cymru 

Rhaglen 5 

1 Cwrs CACHE 
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GWNEUD PENDERFYNIADAU 
YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 

 

Mae nifer o bethau y dylech eu hystyried cyn penderfynu: 

 
 
Ceisiwch fod yn onest ac yn agored wrth feddwl am eich atebion!  Cofiwch efallai bod gennych 
griw o ffrindiau agos a da - ond rydych chi i gyd yn bobl wahanol ac ni fydd yr un cyrsiau yn addas i 
bawb.  Mwynhewch ddewis yr hyn sy'n addas i chi.  Bydd rhai cyrsiau'n cael eu hastudio'n gyfan 
gwbl yn yr ysgol tra bydd cyrsiau eraill yn ymwneud â mynd a chi oddi ar y safle ac i fyd gwaith. Y 
peth pwysig yw dewis yn ddoeth.  Siaradwch gyda'ch athrawon, Arweinydd Cynnydd CA5, eich 
Pennaeth Blwyddyn ac Arweinydd Cynnydd CA4, sydd yn gallu rhoi cyngor da i chi.  Cofiwch hefyd 
bod gyda ni Swyddog Gyrfaoedd yn yr ysgol 2 ddiwrnod yr wythnos - galwch i mewn i'w gweld i 
gael sgwrs anffurfiol ac i gasglu gwybodaeth am eich dewis gyrfa. 
 

Gwneir y dewis terfynol am y cyfuniad o gyrsiau mewn trafodaeth unigol rhwng y myfyriwr, rhieni 
â’r Uwch Dîm Arwain, yn y cyfnod ar ôl cyhoeddi canlyniadau TGAU. Trefnir Rhaglen Gyflwyno 
fanwl iawn ar ddechrau cyfnod y myfyriwr yn y Chweched Dosbarth, er mwyn ei gynorthwyo i 
ddewis cyfuniad unigol o astudiaethau addas i’w allu a’i ddiddordeb. Bydd modd newid pwnc yn 
ystod y cyfnod cychwynnol hwn. 
 

Mae cyfuniadau amrywiol o bynciau yn bosibl. Rhaid, fodd bynnag, ystyried pa mor ddefnyddiol 
yw pob cyfuniad yng ngoleuni'r cyfleoedd y tu hwnt i'r Chweched Dosbarth, mewn cyflogaeth ac 
Addysg Uwch. Er enghraifft, os ydy myfyriwr yn dymuno astudio Meddygaeth yn y Brifysgol, rhaid 
iddo astudio Cemeg Safon Uwch. Awgrymwn fod myfyrwyr yn defnyddio gwefannau prifysgolion i 
ymchwilio i gyrsiau sydd o ddiddordeb iddynt er mwyn darganfod pa bynciau Safon Uwch sydd eu 
hangen er mwyn eu hastudio. Os oes gan fyfyrwyr unrhyw broblemau neu gwestiynau, am y 
cyfuniad o bynciau yr hoffent eu hastudio, gellir trafod ymhellach gyda Thîm Arwain CA5. 

? 

Pa fath o faes 
sydd yn apelio 

atoch chi? 

Pa fath o gyrsiau 
a fydd yn arwain 

at waith yn y 
math hwnnw o 

amgylchfyd? 

A fydd y cyrsiau 
rydych chi'n eu 

mwynhau nawr yn 
arwain at y llwybr 

y byddech chi'n 
hoffi ei ddilyn yn 
ddiweddarach? Beth fydd llwybr 

y dyfodol ar ôl 
dewis gyrsiau 

penodol Ôl-16? 

O fewn pa fath o 
amgylchfyd 
hoffech chi 

weithio yn y pen 
draw? 

Ydych chi'n 
dewis rhaglen 

ddysgu neu 
gyrsiau penodol 

ar wahân? 
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DEALL EICH OPSIYNAU 
& ESBONIAD O ‘JARGON’ 

 
Bagloriaeth Cymru  Cymhwyster trosfwaol sy’n ychwanegu ehangder a dyfnder 

i addysg ôl-16 yng Nghymru  

Blwyddyn 12 Blwyddyn gyntaf y Chweched Dosbarth / CA5 

Blwyddyn 13 Ail flwyddyn y Chweched Dosbarth / CA5 

BTEC / IVET Cyrsiau gyda chynnwys galwedigaethol a llai o arholiadau 
allanol 

CACHE / FfCCh 
 

Cymhwyster Galwedigaethol lle mae’r myfyriwr yn treulio 
1 diwrnod yn yr ysgol a 4 diwrnod yn y gweithle. Mae hwn 
yn gymhwyster llawn-amser ac felly nid oed modd astudio 
pwnc arall gyda chymhwyster CACHE / FfCCh. 
 

Chweched Dosbarth Cymuned addysg CA5 yn yr ysgol 

CYFLEOEDD Partneriaeth y pedair ysgol cyfrwng Cymraeg yma yn 
Rhondda Cynon Taf  

Cyfnod Allweddol 5 
(CA5) 

Cyfnod addysg ôl-16 mewn ysgol uwchradd 

Cwm Olwg Partneriaeth benodol rhwng Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ac 
Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Cymhwyster Lefel 3 Safon Uwch (Gradd A*-E) neu gymhwyster galwedigaethol 
cyfatebol a gwblhawyd llawn. 

Lefel Safon Uwch (U) Blwyddyn gyntaf cwrs dwy flynedd llawn-amser Safon 
Uwch. 

Lefel Safon Uwch 
Gyfrannol (UG) 

Cwrs dwy flynedd llawn-amser yn seiliedig ar unedau 
modylol.  

Llwybr Dysgu Llwybr addysgol unigol a ddewisir gan y dysgwr i ddiwallu 
ei anghenion unigol ei hun 

Rhaglen Astudio Detholiad o bynciau a ddewisir gan y myfyriwr i astudio er 
mwyn creu pecyn astudio ôl-16  

TAG Tystysgrif Addysg Gyffredinol. Cyrsiau UG / SU  

TAG Cymhwysol  Pynciau TAG Lefel UG / U sy’n cynnwys mwy o gynnwys yn 
seiliedig ar waith cwrs. 
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BAGLORIAETH CYMRU (UWCH) 

 
 
 
Hyd y cwrs: 
2 flynedd 

 

Disgrifiad o’r cwrs: 
Mae Bagloriaeth Cymru wedi newid. Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn cael ei 
gyflwyno i bob myfyriwr ers Medi 2015.  Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her 
Sgiliau a Chymwysterau Ategol. Prif nod y cymhwyster yw hyrwyddo sgiliau hanfodol ar gyfer 
cyflogaeth ac Addysg Uwch a darparu cyfleoedd ar sail tair “Her” a Phrosiect Unigol.  Mae’n 
gymhwyster hyblyg a chynhwysol sy’n ategu dewisiadau dysgwyr o ran pynciau UG/Uwch a 
chymwysterau galwedigaethol. Caiff cymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru ei asesu’n drwyadl. 
Mae Bagloriaeth Cymru yn datblygu ac asesu sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd fel: 
 

 llythrennedd 

 rhifedd 

 llythrennedd ddigidol 

 meddwl yn feirniadol a datrys problemau 

 cynllunio a threfnu 

 creadigrwydd ac arloesi   

 effeithiolrwydd personol. 

Bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau hyn ac fe asesir  
y sgiliau drwy gyfrwng prosiect unigol a thair “her”: 
 

• Her Dinasyddiaeth Fyd Eang 
• Her Menter a Chyflogadwyedd 
• Her y Gymuned.   

  

 
 

 

 

BAGLORIAETH  CYMRU (UWCH): 

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Cymru, rhaid i'r dysgwyr gyflawni'r  Dystysgrif Her Sgiliau 
Genedlaethol ynghyd â'r Cymwysterau Ategol canlynol: 
 

 TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A* - C; 

 TGAU Mathemateg – Rhifedd ar raddau A* - C; 

 O leiaf 2 Lefel A (graddau A*E) neu gymwysterau Lefel 3 cyfwerth 
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OPSIYNAU CWRICWLWM ÔL-16 
2019-2021 

YSGOL GYFUN CWM RHONDDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NODER: Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr  
yn cofrestru, gan wneud y cyrsiau yn hyfyw.  

Mae penderfyniad y Pennaeth yn hyn o beth yn derfynol. 
 

 

 

 
 
 
 

PWNC 

BTEC Chwaraeon 

BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus 

CACHE Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant 

IVET Gwyddorau Meddygol  

QCF Sgiliau Bywyd, Gwaith a Llythrennedd Digidol  

TAG Addysg Gorfforol 

TAG Astudiaethau Busnes  

TAG Astudiaethau Crefyddol 

TAG Astudiaethau Cyfryngau 

TAG Bioleg   

TAG Celf a Dylunio (a Thecstiliau) 

TAG Cemeg 

TAG Cerddoriaeth 

TAG Cyfrifiadureg 

TAG Cymdeithaseg   

TAG Cymraeg  

TAG Daearyddiaeth  

TAG Drama ac Astudiaethau Theatr  

TAG Dylunio a Thechnoleg 

TAG Ffiseg    

TAG Hanes    

TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

TAG Llenyddiaeth Saesneg 

TAG Mathemateg  

TAG Mathemateg Pellach 

TAG TGCH Cymhwysol  
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BTEC CHWARAEON 

Hyd y cwrs 

 UWCH GYFRANNOL = 1 flwyddyn / UWCH = 2 flynedd (UG+1) 

Disgrifiad o’r cwrs 

Cwrs cyffrous i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon i 

ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn ystod o weithgareddau corfforol. Ceir 

cyfle i wella perfformiad mewn dewis o weithgareddau, drwy waith ymarferol yn ogystal â 

astudiaeth o’r holl agweddau sy’n arwain at wella perfformiad. Ceir hefyd gyfle i gyfarwyddo 

gyda’r amryw o weithdrefnau a sgiliau hyfforddi ac arwain yn ogystal a materion iechyd a 

diogelwch. Mae dilyn y cwrs yma yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd swyddi e.e. hyfforddi, 

dysgu, rheolaeth hamdden a chwaraeon, ac amryw o ardaloedd gwahanol o fywyd 

chwaraeon a hamdden.  

* Mae’n bosib hefyd i fyfyrwyr ail ymafael yn y pwnc os nad ydynt wedi ei astudio yn 

TGAU.  

Cynnwys y Cwrs  

Yn y flwyddyn gyntaf (Bl.12) fe fydd angen cwblhau tair uned ac yn yr ail flwyddyn (Bl.13) 

fydd angen cwblhau pedair uned arall sy’n arwain at gymhwyster BTEC Lefel 3 Diploma 

Cyfrannol mewn Chwaraeon. Mae’r Diploma Cyfrannol yn gymesur ag un Safon Uwch o ran 

pwyntiau UCAS.  

Blwyddyn 1 (Bl. 12) 
Uned 1: Egwyddorion anatomeg a ffisioleg 
Uned 2: Ffisioleg ffitrwydd 
Uned 3: Asesu risg mewn chwaraeon 

Blwyddyn 2 (Bl. 13) 
Uned 4: Profion Ffitrwydd Mewn Chwaraeon ac Ymarfer 
Uned 5:  Ymarferol Tîm Chwaraeon / Ymarferol Tîm Unigol 
Uned 6:  Arweiniaeth mewn Chwaraeon 
Uned 7:  Seicoleg Mewn Perfformiad Chwaraeon  

Dull asesu : Gwaith cwrs 100%. Asesir pob uned ar sail portffolio 

Llwybrau’r dyfodol  

Mae’r BTEC Cenedlaethol mewn Chwaraeon yn cynnig cyfleodd i ddysgwyr gael mynediad i 

gyflogaeth yn y sector chwaraeon neu hamdden actif, neu i ddilyn cwrs addysg uwch 

galwedigaethol fel y BTEC Cenedlaethol Uwch mewn Chwaraeon. 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2         
Dylech ennill gradd Teilyngdod neu’n 

uwch yn BTEC Chwaraeon L 2  

Llwyddiant, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth sydd yn cyfateb i 
bwyntiau UCAS yn unol ag 

graddau UG a SU sef: E, C ac A. 

Edexcel  
(www.edexcel.com) 
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BTEC L3 GWASANAETHAU CYHOEDDUS 

Hyd y cwrs 

Lefel 3 = Tystysgrif 1 flwyddyn (Blwyddyn 12) Diploma Gyfrannol 2 flynedd (T+1) (Blwyddyn 

13) 

Disgrifiad o’r Cwrs 
 

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio er mwyn i ddysgwyr gael dealltwriaeth o’r sgiliau sydd eu 

hangen wrth gynllunio a pharatoi i weithio yn y maes hwn. Bydd y dysgwyr, trwy weithio ar y 

wahanol unedau, yn darganfod gwybodaeth am y gwasanaethau gwahanol sy’n bodoli ac yn 

datblygu dealltwriaeth o’r modd y maent yn gweithio’n unigol ac yn cydweithio gyda’i gilydd. 

 

Cynnwys y Cwrs 

 Tystysgrif  

 Uned 1: Sgiliau Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Uned 2: Cyflogaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrau. 

 Uned 3: Cyflogaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwisg Anffurfiol) 

 

 Diploma Gyfrannol  

 Uned 4: Cynllunio Gyrfa o fewn y Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Uned 5: Gwella Iechyd a Ffitrwydd ar gyfer mynediad i’r Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Uned 6: Dinasyddiaeth, Yr Unigolyn a’r Gymdeithas 

 

Dull Asesu / Arholiad 

Asesir pob uned drwy aseiniad. 

Llwybrau’r dyfodol 
Bydd yr amrywiaeth eang o destunau a astudir o fewn y cwrs yn sylfaen ardderchog ar gyfer 
nifer o yrfaoedd megis: 

 Gwasaneth yr Heddlu; Y Frigad Dân; Ambiwlans 

 Gweithio o fewn y maes Gwirfoddol 

 Gweithio gyda ieuenctid. 

 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

8 Cymhwyster Lefel 2 Gradd C neu uwch 
mewn TGAU Mathemateg, TGAU Cymraeg 
a TGAU Saesneg. 

Tystysgrif  
 
Diploma Gyfrannol 
(Rhagoriarth*- 
Llwyddiant) 

Edexcel Pearson 
www.edexcel.com 

 

http://www.edexcel.com/
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DIPLOMA GOFAL, DYSGU A DATBLYGIAD L3 

Hyd y cwrs 

Diploma dwy flwyddyn. 

Disgrifiad o’r Cwrs 
 
Mae’r cymhwyster yma i bawb sydd eisiau gweithio mewn lleoliadau neu wasanaethau 
gofal, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru. Mae’n cynnwys unedau gorfodol a dewisol yn 
ymwneud â babanod, plant a phobl ifanc o 0-19 oed. Mae’r unedau yn gymysgedd o 
‘wybodaeth a dealltwriaeth’ a ‘chymhwysedd a sgil’. Byddwch yn treulio 2 ddiwrnod yn yr 
ysgol gyda thiwtor profiadol a 3 diwrnod ar brofiad mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. 

 

Asesiad –  

Asesydd yn ymweld â chi yn y lleoliad bob mis i arsylwi a gosod tasgau ysgrifenedig. Er mwyn 

cymhwyso bydd angen i chi ennill 65 credyd - 49 credyd o’r unedau gorfodol a 16 credyd o’r 

unedau dewisol 

Llwybrau’r dyfodol  

Ar ôl ennill y cymhwyster Diploma Lefel 3 gallwch gael swydd fel arweinydd Cylch Meithrin, 

cynorthwyydd meithrin mewn ysgol gynradd, cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen mewn ysgol 

gynradd, nyrs feithrin neu gynorthwyydd meithrin mewn Meithrinfa ddydd 

 

 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

8 Cymhwyster Lefel 2 
Gradd C neu uwch mewn TGAU 

Mathemateg a TGAU Cymraeg a TGAU 

Saesneg. 

Diploma  

 

Cynnwys y Cwrs 

Mae’r unedau’n cynnwys: 

 Deall datblygiad plentyn a pherson ifanc 

 Ymarfer proffesiynol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar 

 Cefnogi lleferydd, iaith a sgiliau cyfathrebu plant 

 Hyrwyddo dysgu trwy brofiadau i blant 

 Gweithio gyda babanod a phlant bach i’w hybu i ddatblygu a dysgu 

 Cefnogi dysgu plant yn natblygiad yr iaith Gymraeg 
 
Dull asesu  
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DIPLOMA GOFAL, DYSGU A DATBLYGIAD L3 

Hyd y cwrs  -  Diploma dwy flwyddyn 

Disgrifiad o’r cwrs 

Mae’r cymhwyster yma i bawb sydd eisiau gweithio mewn lleoliadau neu wasanaethau 

gofal, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru. Mae’n cynnwys unedau gorfodol a dewisol yn 

ymwneud â babanod, plant a phobl ifanc o 0-19 oed. Mae’r unedau yn gymysgedd o 

‘wybodaeth a dealltwriaeth’ a ‘chymhwysedd a sgil’. Byddwch yn treulio 2 ddiwrnod yn yr 

ysgol gyda thiwtor profiadol a 3 diwrnod ar brofiad mewn lleoliad blynyddoedd cynnar 

 

 

Asesiad - asesydd yn ymweld â chi yn y lleoliad bob mis i arsylwi a gosod tasgau ysgrifenedig. 

Er mwyn cymhwyso bydd angen i chi ennill 65 credyd - 49 credyd o’r unedau gorfodol a 16 

credyd o’r unedau dewisol 

Llwybrau’r dyfodol 

Ar ôl ennill y cymhwyster Diploma Lefel 3 gallwch gael swydd fel arweinydd Cylch Meithrin, 

cynorthwyydd meithrin mewn ysgol gynradd, cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen mewn ysgol 

gynradd, nyrs feithrin neu gynorthwyydd meithrin mewn Meithrinfa ddydd.  

 

 

 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

8 Cymhwyster Lefel 2 
Gradd C neu uwch mewn TGAU 

Mathemateg a TGAU Cymraeg a TGAU 

Saesneg. 

Diploma  

Dull Asesu / Arholiad 

Cynnwys y Cwrs 

Mae’r unedau’n cynnwys: 

 Deall datblygiad plentyn a pherson ifanc 

 Ymarfer proffesiynol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar 

 Cefnogi lleferydd, iaith a sgiliau cyfathrebu plant 

 Hyrwyddo dysgu trwy brofiadau i blant 

 Gweithio gyda babanod a phlant bach i’w hybu i ddatblygu a dysgu 

 Cefnogi dysgu plant yn natblygiad yr iaith Gymraeg 
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GWYDDOR MEDDYGOL L3 

Hyd y cwrs 

Tystysgrif lefel 3 – (1 blwyddyn) 

Diploma lefel 3 – (2 flynedd). 
 

Gwyddor Feddygol yw’r wyddor o ymdrin â chynnal iechyd, ac atal a thrin clefydau. 

Datblygwyd Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Feddygol i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn 

gyrfaoedd yn ymwneud â gofal iechyd ac ymchwil feddygol. Mae gwyddonwyr meddygol ar 

flaen y gad ym maes gwasanaethau gofal iechyd, gan fod eu gwaith yn hanfodol wrth roi 

diagnosis o glefydau, canfod effeithiolrwydd triniaethau a chwilio am ffyrdd newydd o 

iachâd 

Cynnwys y Cwrs Diploma lefel 3    Mae’r cwrs yn cynnwys 6 Uned: 

Blwyddyn 12 
Uned 1 – Iechyd a chlefydau dynol. 
Uned 2 – Technegau mesur ffisiolegol. 
Uned 3 – Dulliau ymchwil Gwyddor feddygol. 
 
Blwyddyn 13 
Uned 4 – Meddyginiaethau a thrin clefydau. 
Uned 5 – Technegau labordy clinigol. 
Uned 6 – Astudiaeth achos feddygol. 

Dull Asesu / Arholiad 
Unedau 1 a 6 - Arholiad ysgrifenedig   [37.5%] 
Unedau 2, 3, 4 a 5 - Tasgau dan reolaeth [62.5%] 

 
Llwybrau’r dyfodol  
Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth wyddonol i ddysgwyr, yn ogystal 

â sgiliau ymarferol a fyddai’n eu cefnogi wrth symud ymlaen at amrywiaeth o swyddi ym 

maes gofal iechyd. Swyddi fel rhai ym maes gwyddorau bywyd, hynny yw cynnal amrywiaeth 

o brofion labordy a phrofion gwyddonol i gynorthwyo â rhoi diagnosis a thrin clefydau. Fel 

arall, byddai cyfleoedd hefyd i symud ymlaen i swyddi yn y gwyddorau ffisiolegol, gan 

weithio’n uniongyrchol gyda chleifion, yn mesur a gwerthuso organau a systemau penodol, 

fel gwyddonwyr sy’n gweithio ym maes niwroffisioleg yn cofnodi gweithgarwch trydanol yr 

ymennydd 

Disgrifiad o’r cwrs 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Gradd CC mewn Gwyddoniaeth  

Gradd C neu’n uwch mewn TGAU 

Mathemateg 

Diploma lefel 3  
(Graddau A – E) 

CBAC 

(www.cbac.co.uk) 
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TAG BUSNES  

UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1 

Disgrifiad o’r cwrs 

Mae Busnes yn bwnc ardderchog er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r economi, o 
weithgareddau busnesau, o’r farchnad lafur a marchnata. Yn ystod y flwyddyn/dwy 
flynedd, cynigir cyfleoedd i ddisgyblion: 

 ymchwilio a dadansoddi system yr economi 

 bod yn ymwybodol o fecanwaith marchnadoedd a rôl busnesau oddi mewn 
iddynt, 

 meithrin sgiliau cyllido a reoli arian  

 datblygu sgiliau mentro wrth greu cynlluniau busnes 
 datblygu amrediad o sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer Addysg Uwch 

neu’r gweithle gan gynnwys: Cyfathrebu, Gweithio Gydag Eraill, Cymhwyso 
Rhif a Sgiliau Technoleg  Gwybodaeth. 
 

Cynnwys y cwrs 

Cwrs unedol yw hwn sy’n caniatáu am elfen asesu mewn camau.  Uned 1:  Cyfleoedd 

Busnes: Bydd yr uned yn cynnwys; menter a newyddbethau, strwythur busnesau, dylanwad 

yr economi, swyddogaethau o fewn y busnes, cyfrifeg reolaethol fel arf i wneud 

penderfyniadau a defnydd o feddalwedd cyfrifiadurol arbenigol. Uned 2: Swyddogaethau 

Busnes: Bydd yr uned yn eich caniatáu i astudio holl elfennau gwaith y busnes o farchnata i 

gyllid.  Uned 2 Swyddogaethau Busnes- cewch gyfle i astudio yr holl swyddogaethau busnes, 

gan gynnwys marchnata, cyllid ac adnoddau dynol.  Uned 3: Dadansoddi Busnes a 

Strategaeth: Bydd yr uned yn eich hyfforddi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r 

dulliau/teclynnau a ddefnyddir gan fusnesau i ddadansoddi  marchnadoedd ac i wneud 

penderfyniadau. Uned 4: Busnes mewn Byd Deinamig: Ystyried y byd deinamig. Cawn gyfle i 

astudio'r ffactorau sydd yn dylanwadu ar benderfyniadau busnesau. Golyga hyn gwneud 

uned 1 a2 ym mlwyddyn 12  ac unedau  3 a 4 ym mlwyddyn 13 

Asesu : asesir y cwrs drwy 4 arholiad ysgrifenedig; 
UG  Arholiadau diwedd Blwyddyn 12 -  Uned 1 (15%)  Uned 2 (25%)        (40%) 
UWCH Arholiadau diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3 (30%)  Uned 4 (30%)        (60%) 

 
Llwybrau’r dyfodol: Bydd yr amrywiaeth eang o destunau a astudir o fewn y cwrs yn profi  i 

fod yn sylfaen ardderchog am nifer o yrfaoedd megis:  Marchnata; Cyfrifeg; y Gyfraith; 

Cyfrifiaduro; Bancio ayyb 

 

Hyd y cwrs 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

8 Cymhwyster Lefel 2 
Gradd C neu uwch mewn TGAU 
Mathemateg a TGAU Cymraeg a TGAU 
Saesneg. 

Graddau A – E  
(Uwch Gyfrannol)  
Graddau A* – E  
(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAR ADDYSG GORFFOROL  

Hyd y cwrs  

UWCH GYFRANNOL = 1 flwyddyn / UWCH = 2 flynedd (UG+1) 

Disgrifiad o’r cwrs  

Mae llwyddiant Safon Uwch yn hanfodol bwysig os ydych am barhau ag astudiaeth bellach 

mewn Addysg Gorfforol neu faes fel seicoleg, gwyddoniaeth neu hyfforddi. Bwriad y cwrs yw 

eich annog i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o gysyniadau addysg gorfforol 

a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn eu defnyddio mewn sefyllfaoedd newydd a newidiol. 

Bydd cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng theori ac arbrofi. Mae’n 

darparu cyfleoedd i fod yn ymwybodol o’r ffyrdd y mae datblygiadau mewn technoleg 

gwybodaeth ac offer yn cael eu defnyddio ym maes chwaraeon. Darparir nifer o gyfleoedd i 

werthfawrogi cyfraniadau Addysg Gorfforol i’r gymdeithas, dod â gwybodaeth at ei gilydd 

am ffyrdd y mae gwahanol feysydd chwaraeon yn cysylltu â’i gilydd yn ogystal a chynnal neu 

datblygu eich mwynhad o Addysg Gorfforol a’ch diddordeb yn y pwnc 

 

Cynnwys y cwrs a dulliau asesu  

Blwyddyn 12 - UG (2uned): Blwyddyn 13 - Safon Uwch  
(UG ynghyd â 2 Uned A2 ychwanegol): 

UG Uned 1: ‘Archwilio addysg gorfforol’ 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 24% o’r cymhwyster (72 

marc) 

U2 Uned 3: ‘Gwerthuso addysg gorfforol’ 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 36% o’r cymhwyster 
(90 marc) 

UG Uned 2: ‘Gwella perfformiad personol mewn 
addysg gorfforol’. 
Asesiad di-arholiad - 16% o’r cymhwyster (48 marc) 

U2 Uned 4: ‘Mireinio perfformiad personol mewn 
addysg gorfforol’. 
Asesiad di-arholiad - 24% o’r cymhwyster (60 marc) 

 

Llwybrau’r dyfodol  

Bydd Safon UG/U yn fanteisiol iawn i’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn unrhyw faes 

addysg gorfforol e.e. ffisiotherapydd, maethion neu hyfforddiant biomecaneg.  Mae’r 

amrediad o sgiliau byddwch yn datblygu drwy ddilyn y cwrs yma yn rhai fedrwch 

drosglwyddo i bob math o swyddi ac mae canran uchel o bobl â chymwysterau mewn 

Addysg Gorfforol yn symud ymlaen i weithio fel rheolydd hamdden, athrawon, 

newyddiadurwr chwaraeon, yr heddlu neu’r gwasanaeth tân 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 
Gradd B neu’n uwch mewn TGAU 
Addysg Gorfforol, ond rhaid i 
ymgeiswyr ennill gradd sy’n cyfwerth 
ag B yn yr elfen theori i gael mynediad 
i’r cwrs. 

 
Graddau A – E (Uwch Gyfrannol) 

 
Graddau A* – E (Uwch) 

 
CBAC 

www.cbac.co.uk 
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TAG ASTUDIAETHAU CREFYDDOL  

Hyd y cwrs 

UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 

Disgrifiad o’r cwrs 

Mae Astudiaethau crefyddol yn gwrs pwysig, academaidd cyfoes sydd yn paratoi myfyrwyr 

ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd.  Mae yna amrywiaeth mawr yn yr hyn a astudiwyd yn 

ystod y ddwy flynedd gyda ffocws mawr ar ddatblygu dinasyddion gwybodus, goddefgar 

sydd a’r gallu i drafod materion moesol a chrefyddol yn aeddfed ac mewn ffordd ddeallus.  

Fe astudir un grefydd byd sef Iddewiaeth gan ffocysu ar gysyniadau crefyddol, ffigyrau 

pwysig a ffordd o fyw. Mae’r ail uned yn ffocysu ar athroniaeth crefydd a moeseg grefyddol.  

Fe fydd ffocws ar faterion megis dadleuon am fodolaeth Duw, problemau drygioni a phrofiad 

crefyddol. Wrth drafod moeseg, fe fydd ffocws ar theorïau moesegol a sut mae’r rhain ar 

waith yn ein cymdeithas 

Cynnwys y cwrs 

Mae 5 uned yn rhan o’r cwrs wedi rhannu dros y ddwy flynedd. Rhaid astudio  dwy  ym 
mlwyddyn 12 a’r tair sy’n weddill ym mlwyddyn 13eg.  Mae’r uned gyntaf sef astudiaeth o 
un grefydd byd yn cael ei arholi drwy arholiad 1awr a 25 munud le mae’n rhaid ateb dau 
gwestiwn allan o ddewis o bedwar. Yn yr ail arholiad sydd yn 1 awr a 45 munud o hyd, 
disgwylir i fyfyrwyr ateb tri  chwestiwn allan o ddewis o chwech *wedi rhannu’n athroniaeth 
a moeseg] 
Ym mlwyddyn 13eg, arholir y tair uned drwy arholiad 1 awr a 30 munud. Mae’n rhaid i 
fyfyrwyr ateb 1 cwestiwn gwybodaeth a dau gwestiwn dadansoddol o bedwar thema.   
Asesu  
Diwedd Blwyddyn 12 – Uned 1 Cyflwyniad i grefydd  [15%]  

                                     Uned 2 Cyflwyniad i athroniaeth crefydd/moeseg [25%] 
Diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3 Astudiaeth crefydd [20%]  

                                                                  Uned 4 Crefydd a moeseg [20%] 
                                                                  Uned 5 Athroniaeth Crefydd [20%}  

Llwybrau’r dyfodol  
 

 Gradd Prifysgol mewn Astudiaethau Crefyddol  

 Addysg e.e dysgu – cynradd neu uwchradd. 

 Y Gyfraith  

 Gwleidyddiaeth 

 Gwasanaethau cymdeithasol  

 Gwasanaethau cyhoeddus 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Gradd C yn y Gymraeg [Iaith] a Sasesneg 
[Iaith] yn ogystal a 3 gradd TGAU A*-C  o fewn 
pynciau eraill.  

Graddau A – E 
(Uwch Gyfrannol) 
Graddau A* – E 

(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG ASTUDIAETHAU CYFRYNGAU 
Hyd y cwrs :  
UWCH GYFRANNOL = 1 flwyddyn / SAFON UWCH = 2 flynedd (UG+1) 
 

 

Cynnwys y cwrs 

 

Cynhyrchiad ar gyfer gwahanol gyfryngau, gan gynnwys ymchwil a chynllunio unigol, a 
grëwyd mewn ymateb i ddewis o friffiau 

 

Asesu  
UG 
Uned 1: Ymchwilio i'r Cyfryngau = Arholiad ysgrifenedig:  24% o'r cymhwyster 
Uned 2: Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau = Gwaith cwrs: 16% o'r cymhwyster 
UWCH  
Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang = Arholiad ysgrifenedig: 36% o'r cymhwyster 
Uned 4: Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol Gyfryngau = Asesiad di-arholiad (gwaith cwrs): 
24% o'r cymhwyster 
 
Llwybrau’r dyfodol.  
 

Cynhyrchu, Cyfarwyddo, Ymchwilio 

 

 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2. 
TGAU Cymraeg a Saesneg graddau C yn 

fanteisiol. 

UG - graddau A – E  
SU - graddau A* – E  

CBAC 
www.cbac.co.uk  

Uned 1: Ymchwilio i'r Cyfryngau  
Mae'r uned hon yn asesu eich 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  
 
UWCH = Prosesau Cynhyrchu’r Cyfryngau 
 
Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang  
Mae'r uned hon yn asesu eich gwybodaeth a’ch 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  

http://www.cbac.co.uk/
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TAG BIOLEG 
 

Hyd  y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn; SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 

Disgrifiad o’r cwrs : Oes gennych ddiddordeb yn sut mae’ch corff yn gweithio?  A ydych chi 

am wybod sut mae pethau byw yn addasu i’w cynefinoedd?  Ai eich uchelgais yw bod  y 

David Attenborough neu Iolo Williams nesaf?  Bydd astudio Bioleg yn datblygu llawer o 

sgiliau perthnasol i fyd gwaith 

 

Cynnwys y cwrs : 

Uned 1: Bioleg Sylfaenol:  Moleciwlau Biolegol, adeiledd celloedd, cellbilenni a chludiant, 
ensymau, Asidau Niwclëig a chellraniad.  
Uned 2: Mae’r uned hon yn edrych ar hynafiaeth bodau dynol a dosbarthiad organebau.  
Mae hefyd yn astudio addasiadau ar gyfer cludiant, cyfnewid nwyon a maeth.  
Uned 3:  Egni a Rheolaeth:  Resbiradaeth, microbioleg, ffotosynthesis, Poblogaethau ac 
ecosystemau, Homeostasis, Y system Nerfol.  
Uned 4: Atgenhedliad rhywiol mewn bodau dynol a phlanhigion, Etifeddiad, amrywiad ac 
esblygiad, Cymwysiadau atgenhedliad a genetig. 
Uned 5: Cyfle i ddysgwyr i ddangos eu gallu i gynnal ymchwiliad ac i ddadansoddi a 
gwerthuso data arbrofi. 
 

Asesu  

UG Mae pob arholiad yn bapur 1½ awr, gyda chyfanswm o 80 marc 
U2 Mae pob arholiad yn bapur 2 awr, gyda chyfanswm o 90 marc ac arholiad ymarferol 3 
awr gyda chyfanswm o 50 marc 
UG:                Diwedd Blwyddyn 12 -  UG Uned 1 a UG Uned 2                       (40%) 
UWCH:                Diwedd Blwyddyn 13 -   U2 Uned 3, U2 Uned 4, U2 Uned 5    (60%)                                     
UG  Uned 1 Arholiad Ysgrifenedig (20%)  
UG  Uned 2 Arholiad Ysgrifenedig (20%)  
UWCH                Uned 3 Arholiad Ysgrifenedig (25%)  
UWCH                 Uned 4  Arholiad Ysgrifenedig (25%) 
UWCH                Uned 5 Arholiad Ymarferol (10%)  
 

Llwybrau’r dyfodol Meddygaeth, Deintyddiaeth, Ffisiotherapi, Nyrsio, Milfeddygaeth, 

Gwyddoniaeth Chwaraeon,  Fferylliaeth, Seicoleg, Amaethyddiaeth, Gwaith amgylcheddol, 

Geneteg a Biocemeg 

 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 
TGAU Bioleg/Gwyddoniaeth Dwyradd gradd B 

neu’n uwch. 

UG - Graddau A – E 
Uwch - Graddau A* – E 

 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG CELF A DYLUNIO  

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – 1 blwyddyn; SAFON UWCH – 2 flynedd (UG+1). 

Disgrifiad o’r cwrs : 

Mae’r cwrs yn ehangu ac yn dyfnhau gwybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cwrs TGAU. Mae gradd 

dros C TGAU yn hanfodol cyn dechrau’r UG. Mae’r myfyrwyr yn derbyn y cyfle i ehangu  eu sgiliau 

mewn adran sydd â hanes pendant o ganlyniadau ysgubol 

 

Cynnwys y cwrs: 

 

(Bl.12) Safon Uwch Gyfrannol 

 

Cynigir man cychwyn gan yr athro ble mae myfyrwyr yn derbyn y cyfle i ymateb i thema mewn ffordd 

ddifyr a chreadigol. Mae elfen ysgrifenedig (2000+ o eiriau) hefyd yn allweddol.  Mae’r elfen hon yn 

cynrychioli 100% o’r marc AS (40% o’r gradd derfynol SU). Mae’r agweddau canlynol o Gelf yn cael eu 

cynnwys: 

 Argraffu 

 Creu stensil 

 Celf digidol 

 Darlunio a phaentio 

 Gwaith 3-D 

 Astudiaethau cyd-destunol (hanes celf). 

 

(Bl.13) Safon Uwch 

Yn groes i sawl pwnc, gofynnir i fyfyrwyr Safon Uwch (Celf) i ffurfio prosiect unigol ar thema sydd 

eisoes wedi ei drafod gyda’r athro.  Mae elfen ysgrifenedig (mil o eiriau) hefyd yn allweddol.  

 
Asesu  
 
UG  Uned 1 – PROSIECT GWAITH CWRS (100% AS) | Medi – Mai                             (40%) 
UWCH  Uned 2 – PROSIECT GWAITH CWRS (36%) | Medi – Chwefror  

           Uned 3 – PROSIECT ALLANOL (24%)| Chwefror - Mai                                                (60%) 

 

Llwybrau’r dyfodol  

Gradd Prifysgol mewn cyrsiau creadigol eang.  
          (e.e; Dylunio Graffegol,  Dylunio a Thecstilau ar gyfer Ffasiwn, Celfyddydau Gain,  
          Ffotograffiaeth,  Cyfryngau a Hysbysebu neu ddisgyblaethau perthynol.) 

 Y Byd Busnes a Hysbysebu. 

 Addysg e.e. dysgu. 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

TGAU Celf Gradd C neu uwch 
 

Graddau A – E 
(Uwch Gyfrannol) 

Graddau A* – E (Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG CEMEG  
 

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 

Disgrifiad o’r cwrs:  
Mae’r cyrsiau Cemeg wedi’u cynllunio er mwyn cynnig cyfleoedd i ymchwilio penblethau 
byd-eang cyfredol ac i’r dyfodol a’r datrysiadau posibl iddynt. Bydd y gwaith yn datblygu’r 
sgiliau prosesu a dadansoddi lefel uchel sydd yn ddymunol i gyflogwyr a phrifysgolion. Mae’r 
cwrs yn  cynnwys astudiaeth fanwl o brosesau ffisegol, organig ac anorganig er mwyn 
esbonio sut datblygodd ein dealltwriaeth o’r gorffennol yn ogystal ag ein galluogi i ddatblygu 
technoleg a thanwyddau yn y dyfodol 
 

 

Cynnwys y cwrs 
 

UG 
Uned 1     Iaith Cemeg,  Adeiledd Mater  ac Adweithiau Syml       Arholiad Ysgrifenedig (20%) 
Uned 2     Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon               Arholiad Ysgrifenedig (20%) 
Uwch 
Uned 3     Cemeg Ffisegol ac Anorganig                                             Arholiad Ysgrifenedig (25%) 
Uned 4     Cemeg Organig a Dadansoddi                                            Arholiad Ysgrifenedig (25%) 
Uned 5     Ymarferol                                                                               Arholiad ymarferol (10%) 

 

Asesu  
 

UG         Diwedd Blwyddyn 12 -  Uned 1 ac Uned 2             (40%) 
UWCH Diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3, Uned 4 ac Uned 5           (60%) 

 

Llwybrau i’r dyfodol  
 

 Milfeddygaeth, Meddygaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Nyrsio. 

 Cemegydd Diwydiannol, Biocemegydd, Ffarmacolegydd, Gwyddonydd Fforensig 

 Rhaglennu, Y Gyfraith, Addysg, Cyfrifiaeth, Bancio 

 Oherwydd natur Cemeg, caiff ei ystyried yn gymhwyster dymunol iawn mewn bron pob maes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 gan gynnwys 

Cymraeg a Mathemateg. 

Gradd B neu'n uwch mewn TGAU 

Mathemateg a TGAU Cemeg / 

Gwyddoniaeth Ddwyradd. 

Graddau A – E (Uwch 
Gyfrannol) / Graddau 

A* – E (Uwch) 

CBAC 

(www.cbac.co.

uk) 
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TAG CERDDORIAETH  
 

Hyd y cwrs:  UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 

Disgrifiad o’r cwrs :  Yn ystod y cwrs cynigir cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ymhellach eu 
sgiliau  perfformio yn unigol a/neu mewn ensemblau. Yn ogystal â hynny, datblygir eu sgiliau 
cyfansoddi gan archwilio arddulliau a thraddodiadau sbesiffig ynghyd â chyfansoddi’n rhydd. 
Datblygir sgiliau gwerthuso’r disgyblion ymhellach drwy astudio amrywiaeth o weithiau 
gosod 

 
Cynnwys y cwrs: UG  
Yn ystod y cwrs disgwylir i’r myfyrwyr baratoi perfformiad rhwng 6 a 8 munud o hyd ar 
offeryn neu lais. Gall y perfformiad fod yn un unigol neu fel rhan o ensemble. Yn ogystal 
disgwylir i’r myfyrwyr gyfansoddi dau gyfansoddiad; Un cyfansoddiad sy’n dangos 
dealltwriaeth o iaith gerddorol traddodiad clasurol y gorllewin ac yn ymateb i briff a osodir 
gan CBAC. Disgywlir i’r ail  gyfansoddiad fod mewn dull  rhydd.  
Astudiwyd traddodiad clasurol y gorllewin yn MU3,  ac fel rhan o’r astudiaeth, astudiwyd  
Cerddoriaeth Gorawl Grefyddol (1730-1800) gan gynnwys Requiem Mozart. Yn ogystal âg 
astudio traddodiad clasurol y gorllewin astudiwyd Theatr Gerdd NEU Jazz 1940-1965 NEU 
Roc a Phop 1965-1990. 
 
SU : Yn ystod y cwrs fe geir cyfle i arbenigo ym mherfformio neu cyfansoddi; hynny yw 
perfformio am hirach neu cyfansoddi trydydd cyfansoddiad. Disgwylir i’r perfformiad bod 
rhwng 6-8 munud NEU 10-12 munud;  bydd hyd y cyfansoddiadau naill ai yn 3-6 munud (2 
darn) NEU 5-9 munud (3 darn). 
Astudiwyd Cerddoriaeth Gorawl Grefyddol (1800-1890) gan gynnwys Requiem Verdi. Ynghyd 
â hyn astudiwyd gweithiau gosod cerddoriaeth Argraffiadaeth (Debussy a Ravel) fel rhan o 
astudiaeth Traddodiad Clasurol y Gorllewin. Hefyd astudiwyd naill ai Cerddoriaeth 
Boblogaidd yng Nghymru NEU Theatr Gerdd Americanaidd NEU Cewri Jazz 
 
Asesu  
UG Diwedd Blwyddyn 12 -  MU1, MU2 a MU3            (40%) 
UWCH Diwedd Blwyddyn 13 -  MU4, MU5 a MU6  (60%) 
 
Llwybrau i’r dyfodol  

 Bydd dilyn cwrs UG/SU yn gallu arwain at yrfa megis perfformio, cyfansoddi a gwaith 
ymchwil i raglenni teledu a radio. 

 Addysg e.e. dysgu. 

 Bydd cyflogwyr a phrifysgolion yn edrych yn ffafriol ar y cymhwyster oherwydd natur  
       y cwrs.  

 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 
TGAU Cerddoriaeth 
gradd C neu’n uwch.  

UG - Graddau A – E 
SU - Graddau A* – E 

 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG CYFRIFIADUREG 
 

Hyd y cwrs : Uwch Gyfrannol = 1 flwyddyn / Uwch = 2 flynedd (UG+1) 

 
Disgrifiad o’r cwrs :  
Defnyddir cyfrifiaduron ym mhob agwedd o waith y llywodraeth, busnes, diwydiant, addysg, 
hamdden ac yn y tŷ. Mewn oes technolegol, mae astudio Cyfrifiadureg ac, yn bennaf, sut y 
gellir defnyddio cyfrifiaduron i ddatrys amryw o broblemau, yn hanfodol. Nid dim ond er lles 
y myfyrwyr eu hun, ond hefyd ar gyfer dyfodol buddiol ein gwlad. 
 
Mae Cyfrifiaduro yn integreiddio yn dda â phynciau ar draws y cwricwlwm.  
Prif gofynion y cwrs yw i: 

 ddatblygu disgyblaeth rhesymegol a dychymyg creadigol wrth ddewis a dylunio 
algorithmau, yn ogystal â ysgrifennu, profi a ddadfygio rhaglenni 

 dibynnu ar ddealltwriaeth o reolau’r iaith ar lefel syml 

 codi ymwybyddiaeth o reolaeth a threfn systemau cyfrifiadurol 

 datblygu gweledigaeth y myfyrwyr ar gyfer bywyd ar ôl gadael yr ysgol. 
 
Mae yna gydnabyddiaeth fod Cyfrifiadureg yn cynnwys corff sylweddol o wybodaeth 
defnyddiol.  Ac felly pwrpas yr arholiadau Safon Uwch a Uwch Gyfrannol yw i gydnabod y 
gwaith caled a wneir gyda chymhwyster gwerthfawr sy’n berthnasol i fyfyrwyr sy’n bwriadu 
dilyn gyrfa mewn naill ai y gwyddorau neu’r celfyddydau, yn ogystal â Chyfrifiaduro. 
 
Mae Cyfrifiaduro yn bwnc sy’n hybu’r ymgeiswyr i ystyried materion moesol, cymdeithasol, 
diwylliadol, cyfoesol yn ogystal â materion am yr unigolyn. 
 
Cynnwys y cwrs / Asesu  
UG  Uned 1  Arholiad Ysgrifenedig 2 awr (25.0%) 
UG  Uned 2  Tasg ar-sgrin Rhaglenni 2 awr (15.0%) 
UWCH  Uned 3  Arholiad Ysgrifenedig 3 awr (20.0%) 
UWCH  Uned 4 Arholiad Ysgrifenedig 3 awr (20.0%) 
UWCH  Uned 5  Gwaith Cwrs ar topig o dewis chi (20.0%) 
 
Llwybrau’r dyfodol  
Mae’r cwrs yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio Cyfrifiaduro neu faes perthynol, trwy 
gyfrwngamrediad o gyrsiau addysg uwch / galwedigaethol (e.e. Gwyddor Cyfrifiadur, 
Cyfrifiaduro, Peirianneg Meddalwedd) neu fynediad uniongyrchol i fyd gwaith. Mae’r cwrs 
hefyd yn cynnig astudio cydlynol, gwerthfawr, sy’n rhoi boddhad, i fyfyrwyr nad ydynt yn 
mynd ymlaen i astudio’r pwnc ymhellach. 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

TGCh TGAU: Gradd A neu’n uwch 
Mathemateg TGAU neu 

Cyfrifiadureg TGAU: Gradd B 
neu’n uwch 

Graddau A – E (Uwch Gyfrannol) 
/ Graddau A* – E (Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG CYMDEITHASEG 
Hyd y cwrs : Uwch Gyfrannol = 1 flwyddyn / Uwch = 2 flynedd (UG+1) 
 
Disgrifiad o’r cwrs : 
Mae Cymdeithaseg yn gwrs diddorol, amrywiol sydd yn meithrin sawl sgil hanfodol ar gyfer 
amrywiaeth o yrfaoedd posib.  Fe fydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddadansoddi syniadau, 
theorïau, ac archwilio sawl testun cyfoes. Mae’r cwrs wedi rhannu i bedwar uned dros y 

ddwy flynedd. Ym mlwyddyn 12, astudir Teuluoedd a Diwylliant lle diffinnir y  teulu, 
chartrefi, cenedlaethau a strwythur teuluoedd, teuluoedd mewn cymdeithasau 
cyfoes yn ôl hil, ethnigrwydd a dosbarth. Mae’r ail uned yn ffocysu ar ddeall 
diwylliant. Ceir cyfle i astudio dulliau ymchwil a’r prosesau sy’n rhan o waith 
cymdeithasegwyr. Astudir hefyd sut mae addysg wedi datblygu a newid o fewn y 
gymdeithas. Ym mlwyddyn 13eg astudir dwy uned,  y cyntaf yn ffocysu ar drosedd 
a’r ail uned yn ail ymweld â dulliau ymchwil ac uned synoptic sydd yn casglu 
gwybodaeth o’r holl astudiaeth drwy edrych ar anghydraddoldebau cymdeithasol. 
 

 
Cynnwys y cwrs :  
Mae 4 uned yn cael eu hastudio dros y ddwy flynedd.  Mae’r uned gyntaf yn cael ei arholiad 
drwy un arholiad 1 awr a 15 munud lle mae’n rhaid i fyfyrwyr ateb un cwestiwn gorfodol ar 
brif gysyniadau a’r ail gwestiwn ar y teulu. Yn yr ail arholiad dwy awr o hyd, rhaid ateb 1 
cwestiwn ar ddulliau ymchwil  ac yna cwestiwn ar yr opsiwn dewisol sef addysg.  Yn y 
drydedd uned, ceir un arholiad dwy awr o hyd lle ceir cwestiynau ar yr opsiwn dewisol sef 
trosedd. Yn y bedwaredd uned ceir arholiad 2 awr a 15munud o hyd ceir cwestiynau ar 
ddulliau ymchwil ac anghydraddoldeb cymdeithasol. 
 
Asesu  
 
UG - Diwedd Blwyddyn 12 – Uned 1 Caffael diwylliant [15%]  

                                              Uned 2 Deall y gymdeithas a dulliau ymchwil [25%] 
SU - Diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3 Pŵer a rheolaeth *25%+ 

                                              Uned 4 Anghydraddoldeb cymdeithasol [35%]                                                         
 
Llwybrau’r dyfodol  

 Gwasanaethau cymdeithasol 

 Gradd mewn cymdeithaseg 

 Addysg e.e dysgu – cynradd neu uwchradd. 

 Y Gyfraith  

 Gwleidyddiaeth 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Gradd B yn y Gymraeg [Iaith] a Sasesneg 
[Iaith] yn ogystal a 3 gradd TGAU A*-C  o fewn 
pynciau eraill.  

Graddau A – E 
(Uwch Gyfrannol) 
Graddau A* – E 

(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG DAEARYDDIAETH 
Hyd y cwrs : 
UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 

Disgrifiad o’r cwrs : 
Ceir cwrs cyffrous o nifer o wahanol elfennau ffisegol a dynol sy’n datblygu myfyrwyr hyblyg 
yn y ddau faes.  Mae’r cwrs yn ysgogi dealltwriaeth o brosesau daearyddol cyfoes ac eang, 
gan hybu hyder, mwynhâd a dyfalbarhâd.  Cynigir cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a thechnegau 
daearyddol tu fas i’r ystafell ddysgu hefyd.  Anogir disgyblion i adnabod cysylltiadau 
daearyddol i sefyllfaoedd diddorol sy’n digwydd ledled y byd 
 

 
Cynnwys y cwrs  

Mae’r cwrs wedi ei rannu’n hafal rhwng yr elfennau dynol a ffisegol.  Ceir dau arholiad ym 
mlwyddyn 12 sef cydran 1 a chydran 2 i’w sefyll yn yr Haf.  Ym mlwyddyn 13 dim ond un 
arholiad sydd, sef cydran 3 ac yna ymholiad personol ar destun o’ch dewis sef cydran 4. 

Testunau astudio: 

 Tirweddau arfordirol a pheryglon tectonig. 

 Problemau yn y cefn gwlad a’r ardaloedd trefol. 

 Cylchredau carbon a dwr ac hinsawdd y byd. 

 Llywodraethu bydol sy’n ymwneud â chefnforoedd y byd. 

 Datblygiad China a’r effaith ar y byd. 
 
Asesu  
UG  Diwedd Blwyddyn 12 -  Cydran 1 a 2                  (48%) 
UWCH                Diwedd Blwyddyn 13 -  Cydran 3 a 4   (52%) 
 
Llwybrau’r dyfodol 

 

 Gradd Prifysgol mewn daearyddiaeth dynol neu ffisegol; gradd Gwyddoniaeth Bydol. 

 Cynllunio Trefol, Cyflwyno’r Tywydd, Gweithwyr Cymdeithasol, Rheolwr 
Amgylcheddol, Cyfrifiaeth, Ymchwil yn y Cyfryngau, Swyddog Twristiaeth, 
Gweithredydd Teithio, Gwaith Cymorth, Rheolwr Prosiectau a llawer mwy. 

 Addysgu e.e. dysgu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Rhaid i ddisgyblion derbyn gradd A*-C mewn o 

leiaf 5 pwnc ac yn bennaf mewn 

Gwyddoniaeth a Mathemateg. 

Graddau A – E  
(Uwch Gyfrannol) 

Graddau A* – E  
(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk  
 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG DRAMA AC ASTUDIAETHAU THEATR 
 

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 

Disgrifiad o’r cwrs :  
Mae’n ofynnol i ymgeiswyr astudio o leiaf dau destun perfformiad cyflawn ynghyd â thri 
darn allweddol sy'n cwmpasu ystod o gyfnodau a chyd-destunau ar gyfer bodloni gofynion 
TAG Drama. Bydd ymgeiswyr hefyd yn cymryd rhan mewn o leiaf dau berfformiad; un a 
ddyfeisiwyd ac un perfformiad testun. Bydd angen i ymgeiswyr ystyried dulliau gweithredu 
ymarferydd theatr yn eu perfformiad dyfeisiol. Gall ymgeiswyr ddilyn opsiynau perfformiad 
neu ddyluniad ar gyfer y ddau fath o berfformiad. Argymhellir hefyd y dylid cynnwys 
adolygiad theatr fyw yn rhan o'r asesiad di-arholiad fel y gellir  lywio gwaith ymarferol yr 
ymgeiswyr 
 

 
Cynnwys y cwrs a dulliau asesu  
 
Uned 1: Gweithdy Theatr Asesiad di-arholiad: wedi'i asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol  
24% o'r cymhwyster. Byddwch yn cael eich asesu naill ai ar actio neu ddylunio. Byddwch 
yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio darn o theatr yn seiliedig ar 
ailddehongliad o ddarn ddrama.  
 
Uned 2: Testun mewn Theatr Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  
16% o'r cymhwyster. Cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar un testun perfformiad 
 
Uned 3: Testun ar Waith Asesiad di-arholiad: wedi'i asesu'n allanol gan arholwr 
ymweld  
36% o'r cymhwyster. Byddwch yn cael eich asesu naill ai ar actio neu ddylunio. Byddwch 
yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio dau ddarn o theatr  

 darn wedi'i ddyfeisio  

 darn o destun mewn arddull gwahanol  
 
Uned 4: Testun mewn Perfformiad Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud   
24% o'r cymhwyster Dau gwestiwn, yn seiliedig ar ddwy ddrama wahanol. 
 
Llwybrau’r dyfodol  :   
 

 Addysg Uwch - Gradd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr 

 Gyrfaoedd yn gweithio gyda chwmnïau theatr 

 Cyfryngau a drama cymunedol 

 Celfyddydau a rheoli llenyddol 

 Addysgu 

 Cysylltiadau cyhoeddus. 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 
TGAU Drama gradd B neu’n uwch. 

UG - Graddau A – E 
Uwch - Graddau A* – E 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

http://www.cbac.co.uk/


 
 
 

35           Prosbectws CA5 2019-21 / Ysgol Gyfun Cwm Rhondda  
 
 

TAG DYLUNIO A THECHNOLEG 
 

Hyd y cwrs :  UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 

Disgrifiad o’r cwrs :  
 
Mae astudio Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfleoedd i`r myfyriwr adnabod a datrys 
problemau real wrth ddylunio a sylweddoli prosiectau eang. Mae’r cwrs yn: 

 Adeiladu ar y wybodaeth a gasglwyd yn ystod TGAU ac hefyd yn cynnig 
cyfleoedd i’r myfyriwr sydd heb ddilyn y cwrs TGAU. 

 Arwain at astudio ar lefel addysgol yn y coleg neu brifysgol. 

 Annog y myfyriwr i ddatblygu ei sgiliau o feddwl, a deall y berthynas rhwng y 
dyluniwr a’r cynhyrchwr.  Hefyd i ddefnyddio'r wybodaeth i wella'r byd.  

 Cynnig cyfleoedd i wella sgiliau allweddol, yn enwedig datrys problemau. 
 

 
Cynnwys y cwrs 

UG  
DT1 - Mae’r papur yn cynnwys 6 cwestiwn bydd yn asesu gwybodaeth a 
dealltwriaeth y myfyriwr, mewn naill ai Dylunio a Arloesedd, Dadansoddi Cynnyrch, 
Defnyddiau a Chydrannau neu Arfer Diwydiannol a Masnachol.     
DT2 - Maer myfyriwr yn cyflwyno un dasg ymarferol. 
Bydd yr uned hon yn cael ei hasesu yn fewnol a’i safoni yn allanol gan CBAC. 
UWCH  
DT3 - Mae’r papur yn cynnwys 10 cwestiwn bydd yn asesu gwybodaeth a 
dealltwriaethy myfyriwr, mewn naill ai Dylunio ac Arloesedd, Dadansoddi Cynnyrch, 
Cyfrifoldebau Dynol neu Rhyngweithiadau Cyhoeddus. 
DT4 - Bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu un prosiect swmpus sydd yn cymryd rhyw 60 
awr. 
 
Dull asesu  
 

UG  DT1  Arholiad Ysgrifenedig (20%) 
UG  DT2  Tasg Dylunio a chynhyrchu (20%) 
UWCH  DT3  Arholiad Ysgrifenedig (30%) 
UWCH  DT4  Tasg Dylunio a chynhyrchu (30%) 
 
Llwybrau’r dyfodol 

Amrywiaeth eang o swyddi yn ymwneud â dylunio fel Dylunwyr Cynnyrch, Dylunwyr 
Graffeg, Dylunwyr Diwydiannol neu Ddylunwyr Adeiladol, yn ogystal â amrywiaeth o 
swyddi eraill o fewn y diwydiant neu’r byd addysg. 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 
 

UG - Graddau A – E 
Uwch - Graddau A* – E 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG FFISEG 
 

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 

Disgrifiad o’r cwrs 
Mae cynnwys y modylau UG yn ddilyniant naturiol i’r gwaith a astudiwyd ar gyfer TGAU, a 
modylau Safon Uwch yn adeiladu ar wybodaeth a sgiliau’r UG. Trwy’r astudio’r cyrsiau bydd 
myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth dda o’r byd ffisegol, yn dysgu sut y cymhwysir Ffiseg ar 
gyfer bywyd pob dydd ac yn cael cyfleoedd i ddatblygu pob agwedd o’r sgiliau allweddol hyd 
at Lefel 3 a hunan astudiaeth. Bydd y myfyrwyr yn datblygu pob agwedd o’r sgiliau allweddol 
- cyfathrebu, niferedd, technoleg gwybodaeth, datrys problemau a gweithio gydag eraill. 
 

 

Cynnwys y Cwrs 
Cwrs UG Ffiseg (2 Uned): 
Uned 1 – Mudiant, Egni a Mater. 
Uned 2 – Trydan a Golau 
Cwrs SU (y 2 uned uchod yn ogystal â’r 3 uned isod): 
Uned 3 – Osgiliadau a Niwclysau 
Uned 4 – Meysydd ac 1 Opsiwn (Ffiseg Meddygol / Ffiseg Chwaraeon / Egni a’r Amgylchedd) 
Uned 5 – Arholiad ymarferol 
 

Dull Asesu / Arholiad 
UG (Diwedd Blwyddyn 12):   
Arholiad Uned 1 (90 munud) [80 marc] ac Arholiad Uned 2 (90 munud) [80 marc] 
SU (Diwedd Blwyddyn 13):    
Arholiad Uned 3 (135 munud) [100 marc], Arholiad Uned 4 (120 munud) 100 marc] ac 
Arholiad ymarferol (150 munud) [50 marc]. 
 

Llwybrau’r dyfodol  
 
Mae cyrsiau Ffiseg UG ac SU yn fan cychwyn i nifer o swyddi ac astudiaethau pellach megis 
Cyfrifiadureg, Deintyddiaeth, Electroneg, Meddygaeth, Milfeddygaeth, pob maes Peirianneg, 
Seryddiaeth a hyd yn oed pynciau fel Cyfrifeg. Y dyddiau hyn, pan fo prinder swyddi yn 
broblem gyffredin, gall y meysydd uchod gynnig mwy o sicrwydd swydd i berson â 
chymwysterau da. I fyfyrwyr sydd am arbenigo yn y dyniaethau neu'r celfyddydau byddai 
dewis Ffiseg fel pwnc ychwanegol ar gyfer UG yn ehangu ac yn cynnig cydbwysedd 
cwricwlwm. 
 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

TGAU Ffiseg neu TGAU Gwyddoniaeth 
dwyradd B neu’n uwch 

TGAU Mathemateg Gradd B neu’n uwch 
5 Cymhwyster Lefel 2. 

UG - Graddau A – E 
Uwch - Graddau A* – E 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG Mathemateg Pellach 

Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnwys 
y cwrs Mathemateg Pellach at yr Adran Fathemateg 
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TAG HANES  
Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 

 
Disgrifiad o’r cwrs 
 
Yn ystod y flwyddyn/dwy flynedd, cynigir cyfleoedd i ddisgyblion: 

 Meithrin eu diddordeb a’u brwdfrydedd yn y pwnc a pharhau gyda’u hastudiaethau 
ar hanes Cymru, Ewrop a’r Byd. 

 Datblygu  fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr beirniadol a 
meddylgar sydd â meddyliau chwilfrydig ac ymchwilgar. 

 Ysgogi eu dealltwriaeth o newidiadau cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol, 
gwleidyddol ac economaidd l trwy gyfrwng eu hastudiaeth o agweddau ar Hanes 
Prydain a’r Byd. 

 Gwneud cysylltiadau a thynnu cymariaethau o fewn ac ar draws cyfnodau ac 
agweddau gwahanol o’r gorffennol. 

 

 
Cynnwys y cwrs 
 

Bl.12 – 40% UG 

Uned 1 GWLEIDYDDIAETH, PROTEST A DIWYGIO YNG NGHYMRU A LLOEGR, TUA 1780-1880 

Uned 2 YR ALMAEN;  WEIMAR A'I HERIAU tua 1918-1933 

  

Bl.13 – 60% SAFON UWCH 

Uned 3 CANRIF YR AMERICANWYR tua 1890-1990 

Uned 4 YR ALMAEN NATSÏAIDD, tua 1933-1945 

Uned 5 Asesiad Dan Reolaeth yn seiliedig ar ffynonellau a dehongliadau hanesyddol 

 
Asesu  
UG  Diwedd Blwyddyn 12 -  Uned 1 & Uned 2 - Arholiadau     (40%) 
UWCH     Diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3 & Uned 4 – Arholiadau    (40%) 

                                                                  Uned 5 – Gwaith Cwrs                    (20%) 

 
Llwybrau’r dyfodol  
Mae astudio Hanes yn cynyddu’r siawns o gael eich cyflogi ym myd diwydiant, masnach, 
gwasanaeth cyhoeddus yn ogystal â meysydd, y Gyfraith a Chyfrifeg. Gall astudio Hanes 
ymhellach yn y Brifysgol arwain at y gyrfaoedd canlynol: Heddlu, Cyfreithiwr, Archifydd, 
Llyfrgellydd, y byd twristiaeth, gyrfa academaidd – ymchwilio, darlithio neu ddysgu mewn 
ysgol, y byd newyddiadurol, y byd marchnata a gwerthu, gweinyddu a llywodraeth leol. 

 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Gradd C – TGAU Hanes 
 

UG - Graddau A – E 
Uwch - Graddau A* – E 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL  
 
Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 
Disgrifiad o’r cwrs 
Yn ystod y flwyddyn/dwy flynedd, ceir cyfle i ddisgyblion: 

 gynnal sesiynau yn ysgolion cynradd er mwyn hyrwyddo elfen o iechyd a gofal 
cymdeithasol; 

 datblygu dealltwriaeth o’r maes iechyd a gofal cymdeithasol; 

 dadansoddi ac ymchwilio i holl wasanaethau a sefydliadau sydd yn cynnig 
gwasanaethau iechyd a gofal; 

 cael cyfle i ddatblygu sgiliau i ymdrin â chleifion a chleientiaid; 

 wynebu cyfleoedd i ddatblygu amrediad o sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer 
addysg uwch  neu’r lle gwaith e.e. Cyfathrebu; Gweithio ag Eraill; Cymhwyso Rhif; 
Technoleg Gwybodaeth. 

 

 
Cynnwys y cwrs 
Uned 1 Astudio arferion da ar gyfer hybu gofal a iechyd safonol. Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i 
astudio’r ffactorau sydd yn effeithio ar ansawdd bywyd, dadansoddi egwyddorion gofal, codi 
ymwybyddiaeth o’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y maes iechyd; hawliau a chyfrifoldebau 
cleifion. 
Uned 2 Cyfle i gynhyrchu hyrwyddiad ar gyfer hybu iechyd e.e. codi ymwybyddiaeth plant 
ysgolion cynradd i fwyta llysiau (drwy chwarae gemau). 
Uned 7 Astudir yr holl sefydliadau sydd yn cynnig gwasanaethau iechyd a gofal. 
Uned 12 Datblygu deiet a chynllun hyfforddiant ar gyfer unigolion ar gyfer pwrpas arbennig 
 
Dull asesu  

UG  Uned 1   Arholiad Ysgrifenedig (20%) 
UG  Uned 2   Portffolio/Aseiniad     (30%) 
UWCH Uned 7   Ymchwiliad Dan Amodau Arholiad (20%) 
UWCH Uned 12               Portffolio/Aseiniad (30%) 

 
Llwybrau’r dyfodol  

Oherwydd yr amrywiaeth eang o destunau a astudir o fewn y cwrs, fe fydd yn sylfaen 

ardderchog ar gyfer Nyrsio, Dysgu Cynradd, Gweithwyr Cymdeithasol a gyrfaoedd o fewn 

y maes iechyd. Mae’r cwrs hefyd yn sicrhau dilyniant i astudio ymhellach ar gyfer Addysg 

Uwch. 

 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

8 Cymhwyster Lefel 2 
Gradd C neu uwch gan gynnwys  

TGAU Cymraeg 

Graddau A – E  
(Uwch Gyfrannol)  
Graddau A* – E  
(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk  
 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG CYMRAEG 
 
Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 
Disgrifiad o’r cwrs :  
Mae manylebau UG a Safon Uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn adeiladu ar ywybodaeth, 
y ddealltwriaeth a'r sgiliau a nodir ar gyfer cymwysterau TGAU Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth 
Gymraeg. Wrth astudio'r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau trafod, rhesymu, 
dadansoddi, a dehongli a fydd o fantais i fynegi syniadau cymhleth mewn pynciau eraill.  Yn 
ddi-os, mae'r rhain yn sgiliau allweddol wrth ymgeisio am swyddi neu gystadlu am le mewn 
prifysgol neu goleg 

 
Cynnwys y cwrs 
 

UG 

Uned 1 - Arholiad 

Llafar 

1. Siwan (drama) 

2. Hedd Wyn (ffilm) 

Uned 2 – Asesiad 

diarholiad 

1. Creadigol 

2. Mynegi Barn 

Uned 3 - Papur Arholiad 

a) Ymarferion ieithyddol 
b) Cwestiwn traethawd - 

Barddoniaeth 

Dull asesu/ 

arholiad 

Arholiad llafar - 

allanol (15%) 

Asesiad mewnol - 

safoni allanol (10%) 

Asesiad allanol – papur arholiad 

(15%) 

SAFON 

UWCH 

Uned 4 - Arholiad 

Llafar 

Martha, Jac a Sianco 

gan Caryl Lewis 

Elfen synoptig 

 

Uned 5 - Papur 

Arholiad 

Rhyddiaith yr 

Oesoedd Canol, Yr 

Hengerdd a’r 

Cywyddau 

Uned 6 - Papur Arholiad 

a) Gwerthfawrogi 
llenyddiaeth 

b) Y Gymraeg mewn cyd-
destun 

  

Dull asesu/ 

arholiad 

Arholiad llafar - 

allanol (20%) 

Asesiad allanol – 

papur arholiad (20%) 

Asesiad allanol – papur arholiad 

(20%) 

 
Llwybrau’r dyfodol 
Mae prinder pobl sydd â sgiliau Cymraeg proffesiynol yng Nghymru.  Rydych chi’n sicr yn fwy 
cyflogadwy os ydych chi’n hyderus i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.  Gallai astudio’r 
Gymraeg arwain at gyfleoedd megis 
 

 Gradd Prifysgol yn y Gymraeg 

 Addysg e.e. dysgu  

 Newyddiaduraeth 

 Y cyfryngau 

 Ysgrifennu Creadigol 
 
 

Gofynion Mynediad   Cymhwyster Bwrdd Arholi 

UG - 5 Gradd C TGAU. 
+Wedi sefyll Papur Uwch TGAU 
(Iaith a Llenyddiaeth = B) 
SU – D neu uwch yn UG 

Graddau A – E (Uwch Gyfrannol) 
/ Graddau A* – E (Uwch) 

CBAC 
(www.cbac.co.uk) 

 



 
 
 

41           Prosbectws CA5 2019-21 / Ysgol Gyfun Cwm Rhondda  
 
 

TAG SAESNEG 
 

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 
Disgrifiad o’r cwrs :  
Mae Saesneg Safon Uwch wedi ei sefydlu ers blynyddoedd maith ac mae ganddo enw da am 
lymdra academaidd. Mae’n gymhwyster defnyddiol i’r sawl sydd eisiau datblygu ei 
ddiddordeb mewn Iaith a Llenyddiaeth ac yn bwnc sydd yn arwain at ystod eang o gyrsiau a 
gyrfaoedd. Heb os, mae’r pwyslais yn benodol ar lenyddiaeth a disgwylir i’r myfyrwyr edrych 
yn fanwl ar sut mae geiriau a thechnegau llenyddol yn creu ac yn chyflwyno ystyr. Yn ogystal 
â damcaniaethau beirniadol perthnasol, ystyrir cyd-destun hanesyddol testun, ynghyd â 
nodweddion unigol yr awduron. Mae’r gwaith yn galluogi myfyrwyr i ddangos ymrwymiad 
personol gydag ystod o destunau. Mae’n rhaid bod diddordeb gan y myfyrwyr mewn geiriau, 
syniadau a phobl ac mae’n hanfodol bwysig eu bod yn barod i ddarllen yn eang. I gloi, mae’r 
gallu i gyfathrebu yn glir ac yn gywir ar bapur yn angenrheidiol ar gyfer y cwrs hwn. 
 

 
Cynnwys y cwrs 
UWCH GYFRANNOL (Blwyddyn 12): 
Uned 1 – Arholiad Ysgrifenedig 2 awr (20% o Lefel A/50% o Lefel UG) – Ymateb i ddau 
gwestiwn ar destunnau gosod, un nofel ac un ddrama. 
Uned 2 – Arholiad Ysgrifenedig 2 awr (20% o Lefel A/50% o Lefel AS) – dwy dasg. Un yn 
ymateb i gerdd o ddwy gasgliad o gerddi, ac un yn cymharu’r testunnau. 
LEFEL A (Blwyddyn 13): 
Uned 3 – Arholiad Ysgrifenedig 2 awr (20% o Lefel A) – Ymateb i ddau gwestiwn, un ar 
destun gosod o gerddi cyn 1900, ac un yn cymharu dwy gerdd newydd.  
Uned 4 - Arholiad Ysgrifenedig 2 awr (20% o Lefel A) – Ymateb i ddau gwestiwn ar un o 
ddramau Shakespeare. 
Uned 5 – Gwaith cwrs (20% o Lefel A) -  Ysgrifennu darn o waith cwrs estynedig, yn cymharu 
dau destun o amseroedd gwahanol. 
 
Dull asesu  
Uned 1 – arholiad allanol. 
Uned 2 – arholiad allanol. 
Uned 3 – arholiad allanol. 
Uned 4 - arholiad allanol. 
Uned 5 – gwaith cwrs, safoni allanol. 

Llwybrau’r dyfodol  
Gall gradd UG/Uwch dda wella cyfleoedd cyflogaeth yn fawr a pharatoi myfyrwyr ar gyfer 
dilyniant i astudio ymhellach ar gyfer Addysg Uwch neu ar gyfer y byd gwaith. 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

5 Cymhwyster Lefel 2 

Gradd C neu’n uwch mewn TGAU. Iaith a 

Llenyddiaeth Saesneg gradd B neu’n uwch. 

Graddau A – E (Uwch 
Gyfrannol) / Graddau 

A* – E (Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG MATHEMATEG 
 
Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 
Disgrifiad o’r cwrs  
Mae’r cwrs yn datblygu dealltwriaeth o Fathemateg a’i phrosesau, gan hybu hyder, 
mwynhad a dyfalbarhad.  Cynigir cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a thechnegau mathemategol, 
a’u defnyddio mewn problemau mwy di-strwythur.  Anogir disgyblion i adnabod sut mae 
cynrychioli sefyllfa’n fathemategol, deall y berthynas rhwng problemau ‘byd go iawn’ a 
modelau mathemategol, a sut i’w puro a’u diwygio.  Datblygir ymhellach y gallu i gymhwyso 
Mathemateg i feysydd addysgu eraill, ac i’r byd gwaith yn gyffredinol.  Cynyddir cyfrifoldeb y 
disgybl i ddysgu a gwerthuso ei ddatblygiad mathemategol 
 

 
Cynnwys y cwrs 
Mae 4 uned i’r cwrs.  Rhaid sefyll 2 uned o Fathemateg Pur (Uned 2 ac Uned 4) sy’n 
ymwneud â dulliau Mathemategol, gan ymestyn dealltwriaeth o algebra, trigonometreg a 
geometreg, ac yn cynnwys agweddau newydd fel calcwlws.  Bydd pawb yn astudio 
Mathemateg Cymhwysol sydd yn gymysgedd o Fecaneg sy’n barhad o rai elfennau’r cwrs 
Ffiseg TGAU megis deddfau Newton, grymoedd a phroblemau mudiant ac Ystadegaeth sy’n 
cynnwys gwaith ar  samplu, dehongli data, tebygolrwydd amodol a chyflwyniad i rai 
dosraniadau tebygolrwydd newydd 
 
Asesu  

Mae pob arholiad yn bapur 1½ awr, gyda chyfanswm o 75 marc 
Bydd papur C1 yn ddigyfrifiannell 
 
UG  Diwedd Blwyddyn 12 -  Uned 1 ac Uned 2                  (40%) 
UWCH Diwedd Blwyddyn 13 -  Uned 3 ac Uned 4   

 
Llwybrau’r dyfodol  

 Gradd Prifysgol mewn Mathemateg, Economeg neu ddisgyblaethau perthynol. 

 Cyfrifeg, Y Byd Busnes a Masnach. 

 Pensaernïaeth, Tir Fesuro. 

 Cyfrifiadureg Ddadansoddol. 

 Addysg e.e. dysgu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Disgyblion sy’n wedi derbyn gradd ‘A’ yn y 
cwrs Mathemateg TGAU Haen Uwch.  Rhoddir 
ystyriaeth i unigolion sy’ wedi ennill gradd ‘B’ 
uchel (dros 100 marc ). 

Graddau A – E  
(Uwch Gyfrannol)  
Graddau A* – E  
(Uwch) 

CBAC 
www.cbac.co.uk  
 

http://www.cbac.co.uk/
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TAG TGCH CYMHWYSOL 
 

Hyd y cwrs : UWCH GYFRANNOL – un flwyddyn, SAFON UWCH – dwy flynedd (UG+1). 
 
Disgrifiad o’r cwrs :  
Mae TAG CBAC mewn TGCh Cymhwysol wedi ei hysgrifennu er mwyn cynnig i fyfyrwyr 
brofiad cyfoes iawn mewn TGCh. Mae'n ceisio cynnig arloesedd wrth ei chyflwyno ac 
mae'n hyrwyddo creadigedd myfyrwyr trwy gynllun asesu dibapur. Mae ar broblemau 
byd real sydd angen datrysiadau byd real, datrysiadau sy'n cydnabod natur amlweddog 
TGCh yn y gymdeithas heddiw 

 
Cynnwys y cwrs: 
Datblygu ystod eang o sgiliau TGCh a gwybodaeth o'r defnydd o TGCh mewn cyd-destunau 
galwedigaethol. Darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth sydd yn ddigonol o 
ran ei ddyfnder i hysbysu eu dewisiadau rhwng astudio neu hyfforddiant pellach. Datblygu 
gwybodaeth a dealltwriaeth o elfennau, ffwythiannau a chymwysiadau systemau 
gwybodaeth o fewn amrywiol sefydliadau. Datblygu dealltwriaeth o brif egwyddorion datrys 
problemau gan ddefnyddio TGCh a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i gymhwyso'r 
ddealltwriaeth hon. Annog dysgwyr i gaffael ystod o sgiliau trwy astudio cyd-destunau 
realistig. Annog dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o yr amgylchedd ehangach 
y defnyddir TGCh ynddo gan gynnwys: effeithiau deddfwriaeth, moeseg, y gymdeithas a'r 
dimensiwn rhyngwladol / bydeang 
Asesu 
 
UG  AICT1  Arholiad 3 awr ar-sgrin (20%) 
UG  AICT2  Aseiniad a ddyfeisiwyd gan y corff dyfarnu (30%) 
UWCH  AICT5  Aseiniad dan oruchwyliaeth (20%) 
UWCH  AICT8  Gwaith cwrs (30%) 

 
Llwybrau’r dyfodol  

 
• Graddau Anrhydedd a Sylfaen mewn TGCh neu bwnc perthynol 
• Cymwysterau Cenedlaethol Uwch mewn TGCh neu bwnc perthynol 
• Lefel 4 a Lefel 3 NVQ mewn TGCh neu bwnc perthynol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 
TGCh TGAU: Gradd B neu’n uwch 

Mathemateg TGAU:  
Gradd C neu’n uwch 

UG - Graddau A – E 
SU - Graddau A* – E 

CBAC 
www.cbac.co.uk 

 

http://www.cbac.co.uk/
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L3 SGILIAU BYWYD, GWAITH A LLYTHRENNEDD DIGIDOL (QCF) 
Hyd y cwrs  :Safon Uwch = 2 flynedd 
 

Disgrifiad o’r cwrs  

Cwrs cyffrous i unrhyw un sydd a’r awydd i wella ei chyflogadwyedd. Pwrpas y cwrs yma yw 
rhoi ystod o gymwysterau sydd yn berthnasol i bob sector gwaith neu addysg. Bydd ennill y 
cymwysterau ag astudiwyd yn fuddiol i’r myfyriwr gan fod y sgiliau a ddatblygwyd ar draws y 
cwrs yn gallu cael ei theilwra i ba bynnag maes dewiswyd i symud ymlaen ar ôl ysgol. 8 
cymhwyster unigol, lle mae pob cymhwyster yn cael ei asesu yn unigol, a ni fydd canlyniad 
o’r cymhwyster blaenorol yn cael unrhyw effaith ar y cymhwyser nesaf.  Drwy gynnig ystod o 
gymwysterau, rydym yn anelu i nid yn unig datblygu sgiliau'r myfyrwyr, ond i’w gwneud yn 
fwy cyflogadwy ac yn barodi symud ymlaen i’r cam nesaf o’i bywydau 
 
Ceir cyfle i astudio:  
• Cymorth cyntaf a iechyd a diogelwch, 
• Gweithio yn yr awyr agored, 
• Hyfforddi yn y gweithle, 
• Cyllid a gweinyddu busnes,  
• Sgiliau hanfodol i byd gwaith, 
• Llythrennedd digidol. 

*Ystyrir pob cais yn unigol  
  
Cynnwys y Cwrs  
Yn y flwyddyn gyntaf (Bl.12) fe fydd angen cwblhau 5  cymhwyster ac yn yr ail flwyddyn 
(Bl.13) fydd angen cwblhau 3 cymhwyster arall. Nid yw’r cymwysterau yma wedi ei uno. Os 
cyflawnir 8 cymhwyster isod,  mae’n gywerth a 2 lefel A Safon Uwch o ran pwyntiau UCAS.  
  
• Agored Cymru Level 3 Award in Working in the Outdoors 
• Agored Cymru Level 3 Award in Emergency First Aid at Work  
• City & Guilds Level 3 Certificate in Coaching 
• RSPH Level 3 Award In Health and safety for supervisors in the workplace 
• Pearson BTEC Level 3 Certificate in Personal and Business Finance 
• Agored Cymru Level 3 Certificate In Essential Skills for Work and Life 
• City & Guilds Level 3 NVQ Certificate in Business and Administration 
• WJEC Level 3 Essential Digital Literacy Skills 
• WJEC Level 3 Essential Employability Skills 
  

Dull Asesu / Arholiad 
Gwaith cwrs 90%. Asesir uned pob gwaith cwrs ar sail portffolio.  
Arholiad 10%. Asesir un arholiad fel arholiad aml-ddewis.  
 
Llwybrau’r dyfodol 
Mae’r L3 Sgiliau Bywyd, Gwaith a Llythrennedd Digidol yn cynnig cyfleodd i ddysgwyr gael 
mynediad i gyflogaeth ym mhob sector, neu i ddilyn nifer o gyrsiau addysg uwch galwedigaethol. 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

Cymhwyster Lefel 2         
 

Llwyddiant, Teilyngdod neu Ragoriaeth sydd yn 
cyfateb i bwyntiau UCAS yn unol ag graddau UG a SU 
sef: E, C ac A. 

Agored Cymru, City & Guilds, 
RSPH, Pearsons, WJEC 


