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 Adran  Mathemateg  

Arweinydd Cwricwlwm   

Unigolyn Cyswllt yr Uwch-dîm Arwain   

 

 1. Rhesymeg dros ddyfarnu Graddau a Bennir gan Ganolfannau (GBGau)  

Dyfernir GBG wrth i ddysgwyr ddangos ei gyrhaeddiad (mewn perthynas â'r hyn y mae wedi'i 
addysgu) mewn mathemateg. Bydd yr adran yn cyfeirio at wybodaeth a ddarperir gan CBAC 
am ddisgrifyddion gradd. Bydd tystiolaeth gadarn yn dangos cyrhaeddiad dysgwr ar draws 
themâu a sgiliau allweddol mewn mathemateg yn sail i bob gradd. Bydd yr adran yn defnyddio 
deunyddiau asesu a ddarperir gan CBAC, ynghyd â thystiolaeth ategol arall, i bennu dyfarniad 
cyfatebiaeth orau wrth ddyfarnu graddau i ddysgwyr unigol. Gall y dysgwyr gyflawni'r un 
graddau drwy ddangos cyfuniadau o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth wahanol, ar y safon 
ofynnol.  

 

 2. Tystiolaeth i'w defnyddio i lywio dyfarniadau GBG  

1. Cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau CBAC  
 
Bydd maes y cwricwlwm yn defnyddio'r hen bapurau wedi'u haddasu a ddarparwyd gan 
CBAC, yn benodol papur Uned 1 o … a phapur Uned 2 o… fel ffactor allweddol sy'n pennu'r 
radd derfynol. Bydd yr asesiadau hyn yn rhoi'r cyfle gorau i ddisgyblion ddangos eu 
cyrhaeddiad, gan y bydd yn caniatáu digon o amser i gwmpasu hyd a lled gofynion y fanyleb 
drwy asesu'r canlynol:  
 
********  
 
2. Asesiadau Diarholiad  
 
Nid oes unrhyw Asesiadau Diarholiad yn y fanyleb TGAU ar gyfer mathemateg  
 
3. Tystiolaeth gyfranogol arall  
 
Bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau cwestiynau o hen bapurau CBAC o haf 2019 a hydref 2019 
(ar yr haen berthnasol). Defnyddir y cynllun marcio CBAC perthnasol i asesu cyrhaeddiad. 
Gwneir unrhyw addasiadau i hen bapurau a chynlluniau marcio CBAC a sicrhau eu hansawdd 
ar y cyd â'r Canllaw Creu Asesiadau sydd ar gael ar wefan ddiogel CBAC (dolen yma).  
 
Bydd sgoriau a ddyfarnwyd ar gyfer unrhyw asesiadau crynodol a gwblhawyd eisoes gan 
ddysgwyr, gan ddefnyddio deunyddiau a ddarparwyd gan CBAC (hen bapurau TGAU a 
chynlluniau marciau) rhwng Medi 2019 a Mehefin 2021 ac o dan amodau a reolir yn gyson*, 
hefyd yn cael eu hystyried.  
 
* er mwyn i'r canlyniadau asesu hyn gyfrannu at y GBG terfynol, rhaid i athrawon ystyried a 
gymerwyd yr asesiad mewn amodau wedi'u hamseru heb fynediad at adnoddau / cymorth 
ychwanegol; p'un a gafodd ei oruchwylio; p'un a gafodd ei gyflwyno o fewn yr amserlen 
benodedig, ei farcio'n grynodol a heb unrhyw gyfle i ailddrafftio ac ailgyflwyno.  

 
 

 3. Addasiadau i fanyleb TGAU  



 
Mae addasiadau CBAC i fathemateg wedi'u hamlinellu yma [ychwanegu'r ddolen].  
 
Mae pawb yn yr adran fathemateg wedi cael hyfforddiant ar ddeall yr addasiadau hyn ac 
mae'r dysgwyr wedi cael eu haddysgu ar elfennau diwygiedig y fanyleb pwnc o fis Medi 
2020.  

 

 4. 4.3 Disgrifyddion Gradd  

Darperir disgrifyddion gradd penodedig CBAC er mwyn rhoi syniad cyffredinol o'r safonau 
cyflawniad sy'n debygol o fod wedi cael eu dangos gan y dysgwyr y dyfarnwyd graddau 
penodol iddynt. Mae'n rhaid dehongli'r disgrifyddion mewn perthynas â'r cynnwys a nodir yn y 
fanyleb TGAU (fel y'u haddaswyd ar gyfer 2021).  
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Bydd y radd fwyaf priodol i'w dyfarnu yn dibynnu'n ymarferol ar y graddau y bydd y dysgwr 
wedi bodloni'r amcanion asesu yn gyffredinol. Gall diffygion mewn rhai agweddau ar y 
dystiolaeth gael eu cydbwyso gan berfformiadau gwell mewn agweddau eraill.  
 
Mae dysgrifyddion gradd penodedig CBAC ar gyfer mathemateg i'w gweld yma [ychwanegu'r 
ddolen]  

 

5. Angen Dysgu ac Addysgu pellach/cymorth i ddysgwyr  

Mae'r dysgwyr wedi cael eu haddysgu ar bob pwnc yn y fanyleb; rhoddir cyfle iddynt adolygu 
pynciau penodol, yn unol â'r addasiadau a'r hen bapurau a ddewiswyd.  
 
Darperir rhestr adolygu fanwl i bob dysgwr yn nodi'r pynciau a fydd yn ymddangos yn y 
tasgau asesu, a chyfeirir ati wrth bennu graddau.  
 
Bydd y staff yn sicrhau bod y dysgwyr yn ymwybodol o'r amserlen ar gyfer tasgau asesu, 
ynghyd a'r cwmpas a'r meini prawf ar gyfer y tasgau hyn. Nodir cynnwys yr asesiadau hyn yn 
llawn drwy'r rhestrau adolygu a ddarperir.  
 
Ni fydd athrawon yn rhoi gwybod i'r disgyblion pa hen bapur(au) y byddant yn eu cwblhau fel 
rhan o'u tasgau asesu.  
 
Bydd y staff yn sicrhau bod y dysgwyr yn deall y bydd y canlyniadau yn yr asesiadau yn 
gyfrannwr allweddol tuag at ddyrannu GBGau mewn mathemateg.  
 
Bydd y dysgwyr yn cael amrywiaeth o gwestiynau sy'n archwilio holl gymwysiadau pynciau ar 
y lefel ofynnol er mwyn sicrhau eu bod yn eu deall yn llawn.  

 

6. Tasgau asesu i'w cwblhau  



Mae CBAC wedi sicrhau bod yr hen bapurau TGAU canlynol ar gael i ganolfannau, sydd 
wedi'u haddasu i adlewyrchu newidiadau i'r fanyleb ar gyfer haf 2021.  
 
Bydd yr adran yn nodi pa rai o'r papurau hyn fydd yn cael eu defnyddio yn y deunyddiau 
asesu.  
 
Caiff y deunyddiau asesu a ddefnyddir eu dewis yn seiliedig ar yr hyn y mae'r adran wedi'i 
gwmpasu o'r fanyleb, er mwyn rhoi'r cyfle gorau i'r dysgwyr ddangos eu gallu yn y pwnc. 
Bydd yr adran yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael y cyfle i arddangos eu galluoedd yn yr 
amrywiaeth ehangaf o sgiliau ym mhob un o'r amcanion dysgu.  
 
Bydd yr athrawon yn sicrhau bod y tasgau asesu yn cael eu hymgorffori'n briodol i mewn i'w 
rhaglen addysgu a dysgu.  
 
Ni fydd unrhyw waith asesu a gyflwynwyd yn cael ei ailddrafftio. Ni fydd y dysgwyr yn cael 
cyfle i ddefnyddio deunyddiau asesu eto, ac felly ailgyflwyno gwaith, ar ôl iddynt gwblhau'r 
dasg.  

 

7. Dyraniad amser ar gyfer tasgau asesu  

Papurau Uned 1: amseriadau i'w cadarnhau ar ôl rhyddhau deunyddiau yr wythnos yn 
dechrau 15 Mawrth  
 
Papurau Uned 2: amseriadau i'w cadarnhau ar ôl rhyddhau deunyddiau yr wythnos yn 
dechrau 15 Mawrth  
 
Tystiolaeth ategol: amseriadau i'w cadarnhau ar ôl 15 Mawrth  
 
Cyfanswm dyraniadau gwersi: 10 gwers, er mwyn sicrhau digon o amser i gwmpasu'r 
addysgu a'r dysgu, ynghyd â chyflwyno'r asesiadau perthnasol.  
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8. Cyflwyno tasgau asesu  

 
Bydd deunyddiau asesu a ddyfeisiwyd gan CBAC ar gael i ddysgwyr rhwng: Dyddiadau i'w 
cadarnhau  
 
Mae'n rhaid cwblhau'r holl ddeunydd asesu o fewn y cyfnod hwn. Rhoddir cyfle arall i'r 
dysgwyr sy'n absennol gwblhau'r asesiad ond bydd y cyfleoedd hyn yn gyfyngedig; lle y bo'n 
rhesymol ymarferol, os na all dysgwr gwblhau'r asesiad yr un pryd ag eraill, rhoddir asesiad 
gwahanol o'r un natur iddo/iddi.   
 
Bydd yn ofynnol i'r dysgwyr gwblhau tasgau asesu yn annibynnol. Byddant yn eu cwblhau 
yn yr ysgol ac o dan yr amodau sy'n ofynnol er mwyn sicrhau mai eu gwaith eu hunain yw'r 
gwaith a gynhyrchir.  
 



Bydd y dysgwyr yn cael gwybod am y cyfnod y bydd tasgau asesu yn cael eu cwblhau.  
 
Bydd y dysgwyr yn cael yr amser gofynnol a ddyrennir gan CBAC i gyflawni'r asesiadau. 
Caiff yr amser hwn ei rannu dros nifer o wersi/sesiynau ond ni fydd yn fwy na chyfanswm yr 
amser a bennir gan CBAC.  
 
Ni ddarperir unrhyw adborth i'r dysgwyr ar y sgorau a enillwyd yn y tasgau asesu.  
 
Darperir deunyddiau asesu wedi'u haddasu, yn ôl y gofyn, yn dilyn ymgynghoriad â'r CADY. 
Rhoddir y cyfle hwn i bob dysgwr sydd â hawl i gael amser ychwanegol.  

 

9. Materion ADY 

Bydd yr adran yn cydgysylltu â'r adran ADY er mwyn sicrhau bod y dysgwyr yn cael yr addasiadau 
rhesymol sy'n ofynnol i sicrhau eu cyrhaeddiad gorau posibl. 

Enw Y cymorth sydd ei angen 
 

10. Gweithdrefnau marcio  

Caiff cynlluniau marcio a ddarperir gan CBAC eu defnyddio gan bob athro i asesu tasgau a 
ddyfeisiwyd gan CBAC.  
 
Rhaid i unrhyw dystiolaeth ategol gynnwys tystiolaeth o ddefnyddio canllawiau ar farcio a 
ddarperir gan CBAC.  
 
Darperir hyfforddiant, drwy gyfarfodydd safoni, i bob aelod o staff sy'n gyfrifol am farcio 
deunyddiau asesu.  
 
Bydd cytundeb wedi'i argraffu a'i lofnodi* yn cael ei ddarparu ar y ffordd y caiff y cynllun 
marcio ei ddefnyddio yn y dystiolaeth o waith dysgwr i graffu arno, lle bo angen. Caiff 
addasiadau – yn seiliedig ar ddulliau a ddefnyddiwyd gan ddysgwyr – eu nodi ar y cam hwn.  
 
Ni fydd y dysgwyr yn ysgrifennu eu henw ar unrhyw ddeunyddiau asesu. Byddant yn darparu 
eu rhif ymgeisydd ar bob darn o waith er mwyn sicrhau eu bod yn ddienw pan gaiff y gwaith 
marcio ei gyflawni.  
 
Ni fydd y staff yn marcio unrhyw dasgau asesu a gwblhawyd gan y dysgwyr yn eu 
dosbarthiadau eu hunain. Bydd y staff yn marcio ar draws setiau er mwyn osgoi unrhyw 
ragfarn ddiarwybod.  
 
Bydd y staff yn marcio'r tasgau asesu gan ddefnyddio beiro coch. Lle bo'n briodol, dylid anodi 
i gyfiawnhau marc penodol.  
 
*Bydd pob aelod o staff sy'n gyfrifol am farcio deunyddiau yn llofnodi cytundeb ei fod wedi 
deall y cynlluniau marcio (a'r holl addasiadau), cyn dechrau marcio.  
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11. Addasu'r gweithdrefnau marcio  

Nodir sampl gynrychioliadol (Dynion/Menywod/eFSM/SIY/ADY/MAT). Bydd y sampl hwn yn 
cynrychioli 25% o'r garfan.   
 
Bydd pob aelod o'r staff yn yr adran yn rhan o'r weithdrefn gymedroli – gan gynnwys y rhai 
nad ydynt yn gyfrifol am addysgu carfan Blwyddyn 11.  
 
Bydd y gwaith a ddarperir ar gyfer y sampl yn ddienw – Gweler ‘cwblhau asesiadau’ (Rhifau 
ymgeiswyr yn unig).  
 
Bydd y cymedrolwyr yn cadarnhau marciau drwy lofnodi gan ddefnyddio beiro GWYRDD wrth 
ymyl y marciau a ddyfarnwyd. Os bydd angen gwneud diwygiadau, bydd * yn llofnodi i 
gadarnhau bod y rhain yn gywir. Caiff hyn ei wneud gan ddefnyddio beiro PORFFOR.  
 
Bydd yr adran yn nodi enghreifftiau yn y sampl sy'n ymwneud â safonau penodol ar gyfer 
graddau A* - G.  
 
Bydd yr holl newidiadau a wnaed i'r marciau a ddyfernir yn cael eu dogfennu a chedwir y 
cofnod fel tystiolaeth.  
 
* Os bydd achos o wrthdaro buddiannau, bydd y cyfrifoldeb hwn yn trosglwyddo i .  

 

12. Storio tystiolaeth a gwybodaeth asesu  

 
Bydd y staff yn cael ffeil ar gyfer pob dysgwr. Caiff yr holl ddeunyddiau asesu eu storio yn y 
ffeiliau hyn.  
Bydd ffeiliau'n cael eu cadw gan glo bob dydd mewn cwpwrdd yn Ystafell . Ni fydd yn bosibl i 
unrhyw ddysgwr nac athro gael mynediad atynt heblaw am  . 
 
Pan fydd y sampl cymedroli wedi'i dewis, bydd y gwaith yn cael ei drosglwyddo o'r ffeiliau 
hyn i rai â rhifau ymgeiswyr yn unig wedi'u darparu. Bydd hyn yn sicrhau bod y dysgwyr yn 
ddienw ac yn lleihau'r risg o ragfarn ddiarwybod.  

 

13. Gwneud dyfarniadau GBG  

Dyfernir gradd pob dysgwr gan ddefnyddio model ‘cyfatebiaeth orau’, lle gall cryfderau mewn 
rhai meysydd gydbwyso diffygion mewn meysydd eraill.  
 
Wrth bennu'r radd, byddwn yn ystyried pwysoliadau amcanion unedau ac asesiadau yn y 
fanyleb (gan gynnwys effaith unrhyw addasiadau) ac yn ystyried tystiolaeth pob dysgwr 
mewn perthynas â disgrifyddion gradd CBAC.  
 
Ystyrir unrhyw amgylchiadau eithriadol cyn dyrannu'r radd derfynol.  
 
Bydd y radd derfynol yn seiliedig ar ddyfarniad o dystiolaeth a gasglwyd ar draws amcanion 
unedau ac asesiadau, gan ystyried unrhyw addasiadau a wnaed ar gyfer 2021.  
 



Bydd yr holl raddau a ddyfernir yn dilyn gweithdrefnau cymedroli llym er mwyn sicrhau 
cywirdeb a chysondeb.  

 

14. Sicrhau ansawdd  

Bydd pob aelod o'r adran yn cael hyfforddiant CBAC drwy sesiynau Dysgu Proffesiynol. Bydd 
gweminarau a deunyddiau hyfforddi eraill a baratowyd gan CBAC ar gael i'r staff. Bydd RC yn 
cydgsylltu â CS i sicrhau bod y rhaglen Dysgu Proffesiynol yn hygyrch ac yn berthnasol i bob 
cydweithiwr, a nodi cyn gynted â phosibl lle y gall fod angen cymorth ychwanegol.  
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Bydd cyfarfodydd ardal y cwricwlwm yn dilyn hyfforddiant CBAC, er mwyn galluogi'r staff i 
atgyfnerthu dealltwriaeth a thrafod goblygiadau adrannol.  
 
Bydd yr ysgol yn rhoi prosesau ar waith yn ymwneud â chymedroli penderfyniadau graddau 
sy'n unol â chanllawiau ar asesu a graddio CBAC.  
 
I ddechrau, bydd yn sicrhau ansawdd GBGau arfaethedig, gan ddewis sampl i wirio yn erbyn 
data olrhain cynnydd ar gyfer y dysgwyr unigol. Pan fydd GBG yn ymddangos yn wahanol i 
ddata olrhain ysgol ac adran ar gyfer y dysgwr hwnnw, bydd yn ystyried tystiolaeth o 
gyrhaeddiad y dysgwr gyda'r athro perthnasol; caiff canlyniadau'r trafodaethau hyn eu 
dogfennu a chedwir cofnod yn ffeil y dysgwr.  
 
Bydd  yn ystyried a yw'r GBGau ar gyfer y garfan gyfan yn darparu dosbarthiad llawn o 
ganlyniadau cyrhaeddiad, eu bod yn gyson â'r proffiliau graddau o flynyddoedd blaenorol a 
bod y graddau hyn yn gymesur â phrosesau olrhain yr adran a'r ysgol.  
 
Bydd  yn cyfarfod ag unigolyn cyswllt yr Uwch-dîm Arwain, , i drafod dosbarthiad graddau; 
caiff unrhyw welliannau y cytunwyd arnynt eu dogfennu, a bydd y cofnod yn cael ei gadw fel 
tystiolaeth, a rhoddir gwybod i'r adran amdano.  
 
Bydd  yn sicrhau ansawdd terfynol y graddau, gan nodi tueddiadau ysgol gyfan ar lefel ysgol, 
adran a dysgwr  

 

15. Cofnodi canlyniadau GBGau  

Darperir ffurflen cofnod asesu ymgeisydd, i gofnodi'r radd a bennir gan ganolfannau ar 
gyfer pob ymgeisydd, a'r rhesymeg.  
 
Bydd trydydd parti yn cadarnhau'r holl raddau sydd wedi'u dyrannu cyn iddynt gael eu 
cofnodi ar y wefan ddiogel.  
 
Bydd  yn cymryd cyfrifoldeb llawn am osod y graddau ar wefan ddiogel CBAC.  



 

16. Ystyried heriau posibl  

Absenoldeb dysgwr ar gyfer asesiadau: bydd yr adran yn sicrhau bod amser yn cael ei 
ddarparu, o fewn y cyfnod a ddyrannwyd, i ddysgwyr gwblhau unrhyw dasgau a gollwyd. 
Bydd dysgwyr yn gweithio o dan yr un amodau gofynnol a amlinellir uchod i gyflawni'r dasg 
asesu a ddylai, yn ddelfrydol, fod yn wahanol i'r un a gyflawnwyd gan weddill y dosbarth.  
 
Gofynion o ran data ar gyfer pob asesiad: pan na fydd dysgwyr yn mynychu am y cyfnod 
asesu gyfan, bydd yn gweithio gyda'r athro perthnasol, a , i lunio gradd cyfatebiaeth orau i'r 
dysgwr. Mae'n debygol y bydd effaith sylweddol ar y radd yn seiliedig ar beidio â chwblhau'r 
tasgau asesu gofynnol.  
 
Cyfyngiadau symud neu gyfnodau hunanynysu pellach: caiff dysgwyr y cyfle i gyflawni'r 
tasgau asesu o bell o dan drefniadau penodol. Bydd y staff yn gweithio gyda’r dysgwyr drwy 
sesiynau byw ar Teams, a bydd gwaith yn cael ei gwblhau o fewn terfyn amser penodol, gan 
ddefnyddio’r cyfleuster ‘Quiz’ o fewn cymhwyster ‘Forms’.  

 

17. Gwrthdaro buddiannau  

Ni fydd  yn marcio asesiadau dysgwr ; caiff hyn ei wneud gan . Ni fydd RC yn llwyr gyfrifol am 
osod y GBG ar gyfer dysgwr ; yn yr achos hwn, caiff tystiolaeth o gyrhaeddiad dysgwyr ei 
darparu i  a  i'w ystyried, cyn cynnal trafodaethau â . Bydd  yn sicrhau ansawdd dyraniad y 
GBG ar gyfer dysgwr , gan adolygu'r portffolio tystiolaeth, gan gynnwys asesiadau wedi'u 
marcio a'u cymedroli.  
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