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1. Gwiriadau Cydymffurfiaeth  

Mae pob aelod o’r gyfadran wedi darllen ac yn deall y Polisi Asesu a SA Haf 2021  

Mae egwyddorion yn y cynllun wedi’u trafod gydag adrannau y 4 ysgol ym Môn  

Mae pob aelod o’r gyfadran wedi darllen a chymwyso egwyddorion y Canllawiau Graddio gan CBAC  

Os yn defnyddio asesiadau wedi’u dyfeisio gan y gyfadran mae’r staff wedi dilyn canllawiau a 
hyfforddiant penodol CBAC 

 

Mae pob aelod o’r gyfadran wedi dilyn rhaglen hyfforddi arlein CBAC fel sydd yn briodol  

Mae’r asesiadau yn y cynllun hwn yn cydymffurfio â’r meini prawf asesu yn y Fframwaith Asesu Pwnc  

Mae’r cynllun terfynol hwn wedi ei gyflwyno, ei drafod a’i gymeradwyo gan y cyswllt UDA  

 

2. Rhesymeg gosod CDGs Haf 2021 

 
Bydd Mathemateg yn dyfarnu CDG ar sail cyrhaeddiad dangosedig dysgwr (mewn perthynas â'r hyn y mae 
wedi'i ddysgu) mewn mathemateg. Bydd yr adran yn cyfeirio at wybodaeth a ddarperir gan CBAC a’r diffiniadau 
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 gefnogol arall lle’n briodol, i bennu dyfarniad sy'n gweddu orau wrth ddyfarnu graddau i ddysgwyr 
unigol.  
 

 

3. Amcanion Allweddol, y dystiolaeth a phennu CDGs 

 
Fframwaith Asesu Mathemateg CBAC: 
 https://assessmentmaterials.download.wjec.co.uk/S21-3300CS-FframwaithAsesu-1.pdf 
 
Disgrifyddion Graddau TGAU: 
https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/download.asp?section=2287&docnum=194612 

Byddwn yn sicrhau bod y dysgwyr wedi ymdrin â thestunau o bob un o'r meysydd cynnwys pwnc, yn enwedig y 
cynnwys a ragnodir fel 'TGAU Mathemateg yn unig' sy'n helpu i wahaniaethu'r cymhwyster hwn o'r cymhwyster 
TGAU Mathemateg - Rhifedd. Gweler isod grynodeb o’r tasgau asesu ffurfiol fydd yn cael eu gweinyddu yn 
ystod y cyfnod rhwng 22ain Mawrth a 28ain Mai 2021 fydd yn ffurfio prif sail y graddau a bennir gan y ganolfan. 

Rhif Math 
(SAM/NEA/ 
CDA/Arall)* 

Disgrifiad o’r asesiad Wedi’i 
haenu? 

Dyddiad 
cwblhau 

Dyddiad 
marcio 

Marc 
/ 
Gradd 

Pwysoliad 
% 

1 SAM Rhan 1 Cyn-bapur Uned 1 Hydref 
2018 

S/C/U 25/3/21 12/4/21 G 25% 

2 SAM Rhan 2 Cyn-bapur Uned 1 Hydref 
2018 

S/C/U 22/4/21 26/4/21 G 25% 

3 SAM Rhan 1 Cyn-bapur Uned 2 Hydref 
2018 

S/C/U 6/5/21 10/5/21 G 25% 

https://assessmentmaterials.download.wjec.co.uk/S21-3300CS-FframwaithAsesu-1.pdf
https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/download.asp?section=2287&docnum=194612


4 SAM Rhan 2 Cyn-bapur Uned 2 Hydref 
2018 

S/C/U 20/5/21 24/5/21 G 25% 

*SAM = Standardised Assessment Material (CBAC); NEA = Non-examined Assessment; CDA = Centre Devised Assessment (mewnol) 

 
Canllawiau Graddio CBAC:  
https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/download.asp?section=2287&docnum=195201 
 
Yn unol â gofynion y canllawiau mae’r trefniadau uchod yn sicrhau asesiad teg a thryloyw ar draws a meysydd 
asesu allweddol. Maent wedi’i seilio ar ddeunyddiau safonedig ac yn cael eu marcio yn erbyn cynllun marcio 
ffurfiol fydd yn rhoi tegwch i bob dysgwr dan ofynion cydraddoldeb. 
 
Byddwn yn cydweithio fel tîm i ystyried y dystiolaeth yng nghyd-destun mwyaf cyfredol yr ysgol a’r unigolion ac 
yn pennu graddau teg ar sail yr uchod. Lle mae angen a lle mae’n briodol gyda rhai dysgwyr byddwn yn ystyried 
ffynonellau tystiolaeth eraill sydd yn arddangos gallu ac ymgysylltiad er mwyn cefnogi ein penderfyniadau. 
 

 

4. Dysgu ac addysgu a daparu’r asesiadau 

 
Yn unol â threfniadau ysgol gyfan byddwn yn cyhoeddi dyddiadau asesiadau allweddol i ddysgwyr cyn y Pasg ar 
ffurf y Map Dyddiadau Asesiadau ysgol gyfan. Ein bwriad yw sicrhau bod pob asesiad, lle mae hynny’n bosib, yn 
plethu’n naturiol i brofiadau dysgu ac addysgu y gwersi. 
 
Bydd gwybodaeth am y math o asesiad, amseru, unrhyw adnoddau a pharatoi angenrheidiol yn cael ei 
ddarparu ymlaen llaw. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth fydd yn amlygu ffynhonnell unrhyw asesiad 
fyddai’n galluogi dysgwr i gael mynediad at gwestiynau ymlaen llaw. 
 
Byddwn yn paratoi dysgwyr at eu hasesiadau drwy ein Rhaglenni Dysgu ac yn sicrhau eu bod yn cael amser i 
baratoi’n annibynnol. Cyfrifoldeb ein staff fydd sicrhau bod eu dosbarthiadau’n cael eu hatgoffa’n rheolaidd o’r 
trefniadau. 
 
Drwy gydweithio ar draws y TAE byddwn yn cyfathrebu gofynion y Cynllun Asesu hwn yn gryno a chlir fel rhan 
o’r Crynodeb Asesiadau Allweddol i ddysgwyr a rhieni. Drwy wneud hyn fydd pob dysgwr yn llwyr ymwybodol o 
bwysigrwydd pob elfen a’u cyfraniad at y radd a bennir dros dro. 
 
Mae ein cynlluniau wedi’u trefnu a’u dylunio i sicrhau cyfle teg a chyfartal i bob dysgwr arddangos eu gallu yn 
erbyn y gwaith sydd wedi’i gwblhau yn ystod cyfnod y cwrs. Lle mae unrhyw ddysgwr yn profi anhawsterau i 
gael mynediad at asesiadau oherwydd unrhyw darfu byddwn yn trin bob achos yn unigol er mwyn gweld sut 
gallwn wneud defnydd o dystiolaeth amgen i bennu gradd. 
 
Byddwn yn cynnal bob asesiad yn y dosbarth yn ail ran unrhyw sesiwn yn dilyn seibiant byr. Lle mae hynny’n 
bosib byddwn yn darparu’r amodau gorau posib gan anelu at y trefniadau Asesiadau Di-arholiad arferol lle 
mae’r lleoliad a’r amodau cyfredol cofid-19 yn caniatáu. 
 
Yr athro fydd yn rheoli dosbarthu / casglu papurau a byddant yn cael eu cadw dan glo hyd nes bydd y broses 
asesu ac apeliadau wedi dod i ben fis Awst yn unol â chanllawiau diweddaraf y JCQ. 
 
Ni fydd posib ail gyflwyno gwaith asesu sydd eisioes wedi’i gyflwyno’n ffurfiol. Dylai unrhyw asesiad 
ychwanegol fod yn dasg neu bapur gwbl newydd. 
 

 

5. ADY / Ystyriaeth Arbennig 

 
Bydd y gyfadran yn cydweithio gyda’r CydADY, y Swyddog Arholiadau a’r staff ADY er mwyn sicrhau bod y 
dysgwyr sydd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth yn cael trefniadau mynediad arbennig er mwyn gallu arddangos 
eu gallu. 
 
Disgrifiwch sut yn eich pwnc chi.... 

https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/download.asp?section=2287&docnum=195201


 

Enw Trefniadau Mynediad/Cefnogaeth 

  

  

  

  

  
 

 

6. Sicrhau Ansawdd a chofnodi 

 
Yn unol â’r Polisi Asesu a SA a’n trefniadau mewnol bydd athrawon y gyfadran Fathemateg yn marcio’r holl 
asesiadau’n broffesiynol a theg yn erbyn cynlluniau marcio cyhoeddedig. Byddwn yn marcio tasgau yn ddi-enw 
er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth o duedd diarwybod. 
 
Byddwn yn darparu graddau asesu drafft i ddysgwyr a rhieni yn dilyn trefn ysgol ar gychwyn y cyfnod asesu ac 
yn adrodd ar gynnydd o leiaf un waith cyn diwedd Mai er mwy sicrhau cyfathrebu tryloyw. Mewn 
cydweithrediad â’r UDA byddwn yn gwirio data drafft y pwnc yn erbyn proffiliau perfformiad hanesyddol er 
mwyn adnabod unrhyw dueddiadau annodweddiadol ar y cychwyn er mwyn monitro. 
 
Byddwn yn trafod ac yn rhoi adborth ar ymdrech a chynnydd i ddysgwyr yn unol â’n trefniadau dysgu ac 
addysgu arferol ond ni fyddwn yn cyhoeddi marciau na graddau’r elfennau sydd yn rhan 3 yn unigol. 
 
Gan gydfynd a’r Siart Llif Proses a’r llinell amser byddwn cynnal cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer cymharu 
prosesau marcio a safoni ac yn eu cofnodi. Byddwn yn defnyddio dull ar hap, di-enw i wneud hyn er mwyn 
sicrhau tegwch a didueddrwydd. Unwaith bydd yr holl elfennau wedi’u cwblhau, eu marcio a’u safoni a gwirio’n 
fewnol byddwn yn dilyn yr un egwyddorion i gymedroli yn ein rhwydweithiau pwnc ar draws 5 ysgol uwchrad 
Ynys Môn. 
 
Lle cyfyd unrhyw enghreifftiau lle mae angen addasu proses neu farciau/graddau byddwn yn gwneud hynny 
gan ail-ystyried ein data yn erbyn y modelau/proffiliau perfformiad hanesyddol. 
 
Gydol y broses byddwn yn cofnodi unrhyw drafodaethau a chyfarfodydd sydd yn ymwneud ag asesu gwaith 
dysgwyr ac yn gwneud yn glir unrhyw weithredoedd a / neu benderfyniadau allweddol. Byddwn yn dilyn 
arweiniad CBAC ar sut i gofnodi graddau a thystiolaeth terfynol dysgwyr ar y Cofnod Penderfyniadau Dysgwyr. 
 
Yn sylfaen i’r gwaith technegol uchod bydd ein staff yn dilyn yr elfennau priodol o Raglen Dysgu Proffesiynol 
CBAC lle mae angen. 
 

 

7. Heriau a gwrthdaro buddiannau 

 
Byddwn yn darparu ar gyfer rhai o’r heriau posib fel a ganlyn: 
 
Absenoldebau dysgwyr o ambell i asesiad: 
Pan fydd dysgwr yn absennol o un rhan o’r asesiadau uchod byddwn yn gwneud trefniadau iddynt gyflawni’r 
asesiad yn syth ar ôl dychwelyd yn eu gwers nesaf (oni bai ei fod yn gwrthdaro gydag asesiad arall). Lle nad yw 
hynny’n bosib byddwn yn gwneud trefniadau gyda’r UDA i wneud trefniadau amgen. 
 
Absenoldeb dysgwyr o bob un asesiad: 
Lle mae dysgwr yn methu pob un asesiad byddwn yn gwneud pob ymdrech i geisio gwneud trefniadau amgen 
iddynt eu cwblhau. Lle nad yw hynny’n bosib, hyd yn oed drwy ddulliau digidol, byddwn yn trafod yn y gyfadran 
y dystiolaeth ychwanegol eraill fydd posib ei ystyried er mwyn pennu gradd teg. 
 
Cyfnodau clo pellach neu gyfnodau hunan ynysu: 
Lle mae dysgwr neu ddysgwyr yn debygol o fod yn hunan ynysu am unrhyw reswm, yn ddibynnol ar yr amseru o 
fewn y cyfnod, byddwn un ai yn gwneud trefniadau fel yr uchod iddynt ddal i fyny neu yn gwneud trefniadau 
iddynt gwblhau’r asesiad arlein neu gartref. 



 
Lle mae yna unrhyw amheuaeth neu ansicrwydd ogwmpas unrhyw wrthdaro buddiannau (athrawon yn gyfrifol 
am waith eu plant eu hunain neu deulu/ffrindiau agos) byddwn yn gwneud trefniadau i aelod arall o’r gyfadran 
farcio’r gwaith a phennu’r radd. 
 

 
Cymeradwyaeth: 
 

Rôl: Llofnod: Dyddiad: 

Arweinydd   

Cyswllt UDA   

Pennaeth   

 


