
[tudalen 1] 
 
 

Cymwysterau 2021 
 
Sesiwn friffio i fyfyrwyr a theuluoedd 
 
“I’m not lost for I know where I am. But however, where I am may 
be lost” 
 
Winnie-the-Pooh 
 
[tudalen 2] 
 
Graddau a Bennir gan Ganolfannau (Crynhoi) 
 

 Graddau a ddyfarnwyd gan yr ysgol (h.y. Canolfan), ar sail tystiolaeth a 
gyflwynwd;  

 Tystiolaeth o sgiliau/themâu allweddol a amlinellir yn Fframweithiau Asesu 
Cymwysterau CBAC; 

 Cyfannol, gan nodi dyfarniadau ‘cyfatebiaeth orau’; 

 Disgwyl bod trefniadau sicrhau ansawdd mewnol ar lefel pwnc a chanolfan 
unigol ar waith; 

 Dylai canolfannau darparu eglurder ynghylch y ffordd y mae graddau'n cael eu 
dyfarnu er mwyn sicrhau hyder yn y broses; 

 Graddau a Bennir gan Ganolfannau NAD ydynt  
 
a) yn cael eu dyfarnu i ddangos potensial; 
b) yn seiliedig ar ragfynegiadau athrawon; 
c) yn debyg i'r Radd a Asesir gan y Ganolfan gan na fydd unrhyw safoni allanol; 
d) wedi'u cymhwyso gan ddefnyddio system sgorio fesul myfyriwr, fel yn 2020. 
 
[tudalen 3] 
 
“Gallai diffyg eglurder arafu unrhyw daith tuag at lwyddiant” 
 
Steve Maraboli 
 
[tudalen 4] 
 
Diben y sesiwn friffio 
 

 Egluro rolau a chyfrifoldebau staff (ar lefelau amrywiol); 

 Nodi'r mathau o dystiolaeth a ddefnyddir i bennu gradd; 

 Amlinellu mesurau sicrhau ansawdd mewnol; 

 Darparu disgrifiad ‘lefel uchel’*  
 
a) Sicrhau tegwch a chyfiawnder i bob myfyriwr; 



b) Archwilio consesiynau ac ystyriaethau arbennig; 
c) Bydd adolygu graddau ac apeliadau yn gweithio. 
 
* Nid yw Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau'r rhain eto 
 
[tudalen 5] 
 
Rolau a Chyfrifoldebau  
 

 Mae rolau/cyfrifoldebau presennol mewn perthynas â'r cymwysterau, gan 
gynnwys arholiadau, yn parhau o hyd;  

 Mae cyfeiriad penodol at 2021 wedi'i gynnwys yn y polisi. Yn benodol 
 
a) Pennaeth Gweithredol/Pennaeth y Ganolfan; 
b) Pennaeth yr Ysgol; 
c) Arweinwyr Strategol ar gyfer Arholiadau; 
d) Pennaeth Cynhwysiant; 
e) Penaethiaid Adran/Cyfadran;  
f) Athrawon Ystafell Ddosbarth. 
 

 Ymrwymiad i gefnogi pob myfyriwr heb beryglu uniondeb y staff na'r 
ganolfan 

 
[tudalen 6] 
 
Mathau o dystiolaeth a ddefnyddir 
 

 Caiff tystiolaeth ei chasglu o'r tri maes canlynol ar gyfer pob cymhwyster 
 
a) Cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau; 
b) Asesiadau diarholiad (lle y bo'n briodol);  
c) Gwaith arall a gaiff ei asesu, sydd wedi cael ei gymryd o ‘hen bapurau arholiad 

yn unig’. 
 

 Bydd pob pwnc yn pennu'r dystiolaeth y bydd yn ei defnyddio o'r deunyddiau 
sydd ar gael;  

 Mae'r dystiolaeth a gymerir gyda’i gilydd yn helpu i ffurfio gradd ‘cyfatebiaeth 
orau’; 

 Bu'n rhaid cynnal asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar unrhyw dystiolaeth a 
ddefnyddiwyd er mwyn sicrhau na fydd unrhyw fyfyriwr dan anfantais; 

 Rydym wedi penderfynu peidio â chreu asesiadau a ddyfeisir gan 
ganolfannau. 

 
[tudalen 7] 
 
Cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau 
 

 Mae Fframweithiau Asesu Cymwysterau CBAC yn nodi themâu/sgiliau 
allweddol sy'n ofynnol ar gyfer gradd; 



 Er enghraifft, ar lefel TGAU 
 
a) Saesneg : Llafaredd; Darllen; ac Ysgrifennu; a 
b) Mathemateg: Algebra, Geometreg a Mesur; ac Ystadegau.  
 

 Bydd maint y dystiolaeth fesul pwnc yn amrywio; 

 Casglu tystiolaeth ar y safle wedi'i drefnu yn nhymor yr haf; 

 Nid arholiadau yw cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau;  

 •Trefniadau tebyg i asesiad diarholiad; 

 Effaith ar gydraddoldeb wedi'i hasesu a'i safoni.  
 
[tudalen 8] 
 
Amserlen Hen Bapurau wedi'i Haddasu 
 

Amserlen TGAU  UG/Safon Uwch 

12 Ebrill Grŵp 1 Grŵp 3 

26 Ebrill Grŵp 2 Grŵp 1 

10 Mai Grŵp 3 
Blwyddyn 10 
Llenyddiaeth Saesneg a/neu Fathemateg* yn 
unig 

Grŵp 2 

24 Mai Sicrhau Ansawdd Mewnol (Lefel Canolfan) 

 

 Nid yw'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno graddau i CBAC wedi'i gadarnhau eto; 

 Y bwriad yw ymestyn y gwaith marcio ar draws tri ‘chyfnod’ ar wahân; 

 Cydnabod ystyriaethau arbennig ar gyfer absenoldeb meddygol ac ati ** 
 
*   Dim ond y rhai yr ystyrir eu bod yn ‘barod’ a gaiff eu cynnwys, yn unol â’r 
amgylchiadau arferol             **  Yn fwy tebygol o arwain at gwblhau gwaith yn y 
cartref na ddim o gwbl (i'w gadarnhau) 
 
[tudalen 9] 
 
Asesiadau Diarholiad 
 

 Yn bodoli mewn llawer o gymwysterau i gefnogi dilyniant; 

 Mae pwysoli ym mron pob achos yn is nag elfennau nas gwelwyd o'r blaen; 

 Pwyslais ar ‘gymwysterau wedi’u haddasu’ felly bydd hyn yn berthnasol os 
caiff asesiad diarholiad ei ddileu neu ei leihau; 

 Mae dyddiadau cau a chyfyngiadau presennol yn ymwneud ag asesu 
diarholiad wedi'u dileu; 

 Nid oes rhaid i asesiad diarholiad fod yn gyflawn e.e. Elfennau ymarferol 
cymwysterau; 

 Disgwyl y caiff pwysoliad diarholiad ei ystyried wrth bennu'r radd gyffredinol. 
 
[tudalen 10] 
 
Tystiolaeth gyfranogol arall 



 

 Dau fath arall o dystiolaeth gyfranogol 
 
a) Cwestiynau eraill o hen bapurau CBAC a gwblhawyd o dan amodau a reolir. 

Efallai y gall ôl-gyhoeddi'r cynllun gyfrannu at yr elfennau wedi'u haddasu sy'n 
ofynnol;  

b) Dim ond er mwyn cadarnhau dyfarniad y gellir defnyddio asesiadau a 
gynhaliwyd cyn eu cyhoeddi. Mae hyn am na fyddai’r myfyrwyr wedi bod yn 
ymwybodol o'u pwysigrwydd ar adeg eu cwblhau. 

 

 I grynhoi, yr egwyddorion trosfwaol 
 
a) Mae tystiolaeth yn ‘cefnogi’ dosbarthiadau gradd cywir; 
b) Ni chaiff tystiolaeth ei defnyddio fel cosb;  
c) Sicrhau tegwch, cyfiawnder a dibynadwyedd. 
 
[tudalen 11] 
 
Sicrhau Ansawdd Mewnol  
 

 Darperir hyfforddiant i liniaru risg rhagfarn ymwybodol a rhagfarn ddiarwybod; 

 Cymedroli lefel pwnc  
 
a) Bydd yr athro yn marcio gwaith gan ddefnyddio beiro coch; 
b) Bydd gwaith a gaiff ei samplu yn ddienw. Fel rhan o gymedroli, caiff ei asesu 

a/neu ei anodi gan ddefnyddio beiro gwyrdd; 
c) Dylid asesu a/neu anodi gwaith samplu arweinwyr pwnc gan ddefnyddio beiro 

porffor. 
 

 Bydd gwaith samplu ar gyfer cymedroli yn ystyried amrywiaeth o grwpiau 
penodol er mwyn sicrhau tegwch; 

 Caiff pob penderfyniad ei gofnodi, fesul myfyriwr; 

 Mae'r broses wedi'i chynllunio i ennyn hyder; 

 Gwirio lefel canolfan i gynnwys gwaith samplu pob pwnc (gwaith papur a'r 
broses a ddilynir); 

 Cyfle i adolygu graddau. 
 
[tudalen 12] 
 
Sut mae hyn yn cyd-fynd â'r broses ddychwelyd? 
 

 Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu pryd y byddwn yn dychwelyd i 
safleoedd ffisegol.  

 Ceisio cael cynifer o fyfyrwyr yn ôl, cyn gynted â phosibl (ac fel y caniateir); 

 Adolygu asesiadau risg, i gynyddu mesurau rheoli i leihau'r risg o drosglwyddo; 

 Yn debygol o gael un neu ddau grŵp blwyddyn ar y safle ar y tro; 

 Rhagweld y rhoddir blaenoriaeth i Flwyddyn 11 a Blwyddyn 13 
 
a) Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 yn gyfnodau pontio ‘allweddol’; 



b) Ni fydd graddau a bennir gan ganolfannau ar gyfer Blwyddyn 12 yn cyfrannu at 
y cymhwyster Safon Uwch cyfan;  

c) Bydd myfyrwyr blwyddyn 10 yn cwblhau tystiolaeth hen bapur wedi’i haddasu yn 
y cyfnod ‘olaf’. 

 
[tudalen 13] 
 
ESGOB LLANDAF  
CIL-Y-COED 
PARTNERIAETH 
 
Gallwn gyflawni pethau gwych gyda'n gilydd  
 
 
 
 
 
 


