
DULL ASESU PWNC AR GYFER CYMWYSTERAU YN 2021  
 
YSGOL: PWNC:  
Mathemateg  
TGAU Mathemateg/Rhifedd, Mathemateg/Mathemateg Bellach Safon UG/Safon 
Uwch  
 
1. Cyflwyniad  
 
1.1 Nod y dull asesu hwn (“dull”) yw nodi'r ffordd y bydd y pwnc yn casglu ac yn 
dilysu tystiolaeth er mwyn pennu graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a 
Safon Uwch a gymeradwywyd.  
1.2 Bydd y dull asesu pwnc yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r dull asesu a 
ddatblygwyd gan yr ysgol, fel canolfan arholi.  Bydd yn sicrhau hefyd ei fod yn dilyn y 
wybodaeth a darperir gan CBAC drwy'r Fframwaith Asesu Cymwysterau ar gyfer pob 
cymhwyster a gynigir.  
 
1.3 Mae'r dull yn darparu trosolwg o'r penderfyniadau y bydd athrawon yn eu 
gwneud; sut y bydd athrawon yn gwneud y penderfyniadau hyn; a nodi'r dystiolaeth y 
bydd athrawon yn ei defnyddio i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau.  
 
2. Defnyddio Tystiolaeth  
 
2.1 Mae'r dull yn sicrhau bod digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth glir i 
ddangos cymhwysedd yn erbyn y themâu a'r sgiliau allweddol a nodir ym mhob un o 
Fframweithiau Asesu Cymwysterau CBAC.  
 
2.2 Ni fydd y dystiolaeth a gynhyrchwyd yn cael ei chwblhau ar ffurf arholiad. Bydd 
myfyrwyr yn creu gwaith o fewn amserlen benodedig i adlewyrchu maint y gwaith.  
 
2.3 Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r gwaith yn annibynnol o dan ‘lefelau rheoli’ sy'n 
debyg i drefniadau presennol a gaiff eu goruchwylio gan athrawon ar gyfer 
asesiadau diarholiad. Mae hyn yn sicrhau mai tystiolaeth y myfyriwr ei hun yw'r 
dystiolaeth a gynhyrchir. Lle bynnag y bo modd, caiff y gwaith hwn ei gwblhau yn y 
dosbarth yn lle gwaith safonol, a chaiff ei asesu wedyn. Pan fydd ffactorau allanol yn 
atal hyn rhag digwydd, megis cyfyngiadau symud cenedlaethol ac ati, yna bydd 
angen cwblhau'r gwaith gartref. Fodd bynnag, os mai dyma'r sefyllfa, bydd athrawon 
yn cyflwyno systemau i gefnogi dilysrwydd gwaith myfyriwr drwy  
 

 Sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno ar unwaith ar ddiwedd yr amserlen 
benodol yn ystod gwers gydamseredig ‘fyw’. Caiff camerâu'r myfyrwyr eu troi 
ymlaen er mwyn galluogi’r athro i oruchwylio dilysrwydd gwaith yn rhithwir;  

 Pan fydd darn o waith yn ymddangos yn annodweddiadol i safon arferol, bydd yr 
athro dosbarth yn codi'r pryder hwn gyda'r arweinydd pwnc a bydd y gwaith a 
gyflwynir yn cael ei gymharu â gwaith arall y myfyriwr.  

 
2.4 Caiff cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau eu cwblhau yn unol ag amserlen 
yr ysgol er mwyn sicrhau bod y gwaith a gynhyrchir yn cael ei rannu'n gyfartal dros yr 
amserlen benodedig.  
 



2.5 Pennir graddau gan ddefnyddio'r dystiolaeth ganlynol  
 
2.5.1  Cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau  

 
TGAU  
 
Dilëwyd manylion i atal cyhoeddi dull yr adran yn yr ysgol.  

 
UG  
 
U2  
 
2.5.2  Asesiad Diarholiad  

[n/a]  
 
2.5.3  Tystiolaeth gyfranogol arall   

TGAU  
 

Dilëwyd manylion i atal cyhoeddi dull yr adran yn yr ysgol.  
 
UG  
 
U2 
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3. Rolau a Chyfrifoldebau  
 
3.1 Mewn perthynas â'r cynllun asesu pwnc, mae'r rolau a'r cyfrifoldebau canlynol yn 
gymwys yn nhermau pennu graddau  
 
3.1.1 Yr arweinydd pwnc fydd yn gyfrifol am sicrhau bod prosesau'n bodloni gofynion 
y Fframwaith Asesu Cymwysterau a gyhoeddwyd gan CBAC a'r Dull Asesu a 
gyhoeddir gan yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys gosod tasgau o ddeunyddiau o hen 
bapurau CBAC, er mwyn galluogi pob myfyriwr yn y garfan i ddangos yr hyn y mae'n 
ei wybod a'i ddeall. Bydd yr arweinydd pwnc hefyd yn gwneud yn siŵr bod gwaith 
cymedroli mewnol yn cael ei gyflawni, sy'n ystyried amrywiaeth o nodweddion 
myfyrwyr, er mwyn sicrhau safoni ym mhob rhan o'r tîm y mae'n gyfrifol amdano, 
sy'n cynnwys cofnodion cywir o brosesau mewnol. Bydd yr arweinwyr pwnc yn 
rheoli'r gwaith o gofnodi canlyniadau yn gywir a gwneud penderfyniadau cysylltiedig 
ar gyfer pob cymhwyster. Bydd yr arweinydd pwnc yn gweithio gyda'r Pennaeth 
Cynhwysiant er mwyn sicrhau bod trefniadau mynediad ar waith i'r myfyrwyr sydd â 
hawl i fanteisio arnynt ar gyfer y pynciau maent yn gyfrifol amdanynt.   
 
3.1.2 Bydd y staff addysgu yn sicrhau y caiff tystiolaeth ei chasglu o fewn yr 
amserlen a gyhoeddwyd ac yn dilyn y gweithgareddau a bennwyd, gyda chydsyniad 
yr arweinydd pwnc. Bydd athrawon yn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o natur a 
meini prawf y tasgau a osodir er mwyn gwneud yn siŵr bod myfyrwyr yn deall pryd y 



bydd gweithgaredd yn cyfrannu at bennu gradd. Bydd staff addysgu yn casglu ac yn 
storio gwaith a gyflwynir yn ddiogel ac yn sicrhau bod eu harweinydd pwnc yn 
ymwybodol o'r lleoliad hwn. Bydd athrawon yn marcio gwaith a gyflwynwyd o fewn yr 
amserlenni y cytunwyd arnynt, fel y'u pennir gan arweinwyr pwnc.  Ni fydd athrawon 
yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wella eu gwaith ar ôl iddynt ei gyflwyno. Bydd athrawon yn 
gweithio gyda'u harweinydd pwnc i sicrhau bod trefniadau mynediad ac addasiadau 
rhesymol ar waith i'r myfyrwyr sydd â hawl i fanteisio arnynt, yn eu dosbarthiadau 
dynodedig.  
 
4. Prosesau Sicrhau Ansawdd  
 
4.1 Yn unol â'r Dull Asesu a ddatblygwyd gan yr ysgol, mae hyn yn cynnwys nifer y 
samplau cymedroli a'r dulliau o ran gwrthdaro buddiannau ac ati.  
 
4.2 bydd y pwnc yn defnyddio'r dull canlynol o asesu tystiolaeth  
 
4.2.1 Bydd athrawon yn asesu gwaith y myfyrwyr gan ddefnyddio beiro coch, gan 
ddefnyddio cynlluniau marcio CBAC i gefnogi'r dasg o ddyfarnu graddau yn gywir. 
Bydd staff pwnc yn cynnal gweithgareddau cymedroli, er mwyn sefydlu dulliau 
safonedig o asesu. Dylid cynnal y rhain cyn gynted ag y bo'n rhesymol ac yn 
ymarferol, ar ôl i'r dystiolaeth gael ei chyflwyno;  
 
4.2.2 Bydd yr arweinydd pwnc yn sicrhau bod y sampl o waith i'w gymedroli yn 
cwmpasu'r sbectrwm llawn o raddau a'r holl athrawon sydd wedi asesu gwaith;  
 
4.2.3 Gall gweithgareddau cymedroli gynnwys nifer o athrawon. Felly, pan gaiff darn 
o dystiolaeth ei gymedroli, bydd aelod arall o'r staff yn gwneud sylwadau ychwanegol 
gan ddefnyddio beiro gwyrdd;  
 
4.2.4 Bydd yr arweinydd pwnc yn adolygu unrhyw anghysondebau, ac yn gwnaed 
sylwadau gan ddefnyddio beiro porffor;   
 
4.2.5 Ar bob cam, bydd ffurflenni priodol (naill ai'n cael eu darparu gan CBAC neu a 
ddatblygwyd gan yr ysgol) yn cael eu cadw fel tystiolaeth i gefnogi'r radd derfynol a 
bennir.  
 
4.3 Bydd unrhyw adolygiad o radd yn dilyn y disgwyliadau a nodwyd gan yr ysgol ac 
yn unol â'r disgwyliadau a nodwyd gan CBAC.  
 
5. Cofnodi Penderfyniadau  
 
5.1 Bydd y pwnc yn cadw cofnod i ddogfennu'n glir y rhesymeg dros benderfyniadau 
gradd, yn unol â disgwyliadau'r ysgol. Bydd hyn yn cynnwys egluro esboniadau sy'n 
galluogi myfyrwyr a rhieni/gofalwyr i ddeall.  
 
5.2 Ni chaiff penderfyniadau eu cyfleu i fyfyrwyr a/neu rieni/gofalwyr gan aelodau 
unigol o staff yn y pwnc.  
 
6. Dysgu Proffesiynol  
 



6.1 Bydd pob aelod o'r staff yn cymryd rhan mewn profiadau dysgu priodol i gefnogi'r 
dull teg, cyfiawn a dibynadwy o bennu graddau yn y pwnc.  
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