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I osgoi’r posibilrwydd o dorri 
diogelwch yr arholiad rhaid cymryd 

pob gofal i wirio bod y pecynnau 
papurau cwestiynau cywir yn cael 

eu hagor. 
 

Rhaid i'r Swyddog Arholiadau, yn 
ogystal ag un aelod arall o'r tîm 

arholiadau wirio’r amser a’r 
dyddiad ar y papur ynghyd ag 

unrhyw fanylion eraill cyn agor y 
pecyn. 

 

TAG 

TGAU 

Pob lefel 
cymhwyster 

arall 
 



 

Pwnc a Rhif y Papur 
Dyma'r rhif sydd wedi'i argraffu ar y papur cwestiynau a'r gofrestr presenoldeb. 
 
Llyfrynnau Ateb 
Ar gyfer pob arholiad, rhoddir rhyw syniad o’r hyn sy’n debygol o fod ei angen ar bob ymgeisydd. Yn amlwg, 
dim ond canllaw yw'r wybodaeth hon oherwydd bydd rhai ymgeiswyr yn ysgrifennu mwy nag ymgeiswyr 
eraill. Fodd bynnag, mae'n rhoi syniad o ran y gofynion sylfaenol, ac mae'n nodi'r pynciau hynny lle nad oes 
angen y deunydd ysgrifennu hwnnw ar eu cyfer o gwbl. 
 
Defnyddiwyd y dangosyddion canlynol: 
   

16 
tud 

Llyfryn pinc y gellir ei sganio.  Rhaid defnyddio'r llyfryn ateb hwn ar gyfer pob arholiad lle y mae 
angen llyfryn ateb. Os bydd angen mwy o le i ysgrifennu ar ymgeiswyr, dylid defnyddio llyfryn pinc 
4-tudalen y gellir ei sganio. 

4 
tud 

Llyfryn pinc y gellir ei sganio. Os bydd angen mwy o le i ysgrifennu ar ymgeiswyr, dylid defnyddio 
llyfryn pinc 4-tudalen y gellir ei sganio.  

 Rhaid i ymgeiswyr ddilyn y cyfarwyddiadau ar flaen y papur cwestiynau er mwyn dynodi rhifau'r 
cwestiynau yn y llyfryn ateb. 
 

 Nid oes angen llyfrynnau. Mae hyn yn berthnasol i arholiadau lle mae'r atebion i bob cwestiwn yn 
cael eu hysgrifennu mewn llyfryn cwestiwn ac ateb.  Os bydd angen mwy o le i ysgrifennu ar 
ymgeiswyr, dylid defnyddio llyfryn 4-tudalen y gellir ei sganio. 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am lyfrynnau ateb ar ein gwefannau: CBAC ac Eduqas 
 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan CBAC 
Mae hyn yn cyfeirio at eitemau ychwanegol a gyhoeddir gyda’r papurau cwestiynau ac y bydd eu hangen ar yr 
ymgeiswyr yn ogystal â chopi o’r papur cwestiynau, e.e. Deunydd Adnoddau, Llyfrynnau Data. 
 

Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
Mae hyn yn cynnwys eitemau eraill y mae'n bosibl y bydd eu hangen ar ymgeiswyr yn ystod yr arholiad, sy'n 
cael eu darparu gan y ganolfan / ymgeisydd (e.e. cyfrifianellau, geiriaduron ac ati.) 
 
Nodyn arbennig ynglŷn â Chyfrifianellau - Dim ond lle mae'n debygol y bydd angen cyfrifianellau ar yr 
ymgeiswyr y cânt eu rhestru yn y llyfryn hwn. Fodd bynnag, maent yn cael eu caniatáu ym mhob arholiad 
CBAC erbyn hyn, onid yw'r fanyleb yn eu gwahardd yn benodol. 
 
Gwybodaeth Gyffredinol  
Mae amrediad o wybodaeth pwnc-benodol wedi'i gynnwys, e.e. a ganiateir geiriaduron yn yr arholiad. 
 
Mae papurau cwestiynau electronig Anweithredol (NIQP) ar gael ar gyfer pob cymhwyster / lefel mewn ffurf 
ddogfen PDF. Ar yr amod bod cais wedi cael ei brosesu trwy ‘Drefniadau Mynediad Ar-lein’ (AAO) a bod 
cofnod wedi'i wneud, bydd NIQPs ar gael i'w lawrlwytho ar ddiwrnod arholiad o wefan ddiogel CBAC lle mae 
manylion llawn ar sut i gael mynediad at NIQPs hefyd ar gael. 
 
Tynnu papurau cwestiynau o storfa ddiogel 
Er mwyn osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod 
y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i aelod ychwanegol o staff 
y ganolfan, a allai fod yn oruchwyliwr, wirio diwrnod, dyddiad, amser, pwnc, uned/cydran a haen gofrestru'r pa
pur, os yn briodol, cyn agor y pecyn o bapurau cwestiynau. Rhaid cofnodi’r gwiriad hwn. Mae'r CGC wedi cynh
yrchu templed i ganolfannau ei ddefnyddio. Mae hwn ar gael yn:  
https://www.cbac.co.uk/home/gweinyddu/dogfennau-cgc/#tab_0  
 
 
 
 

https://www.cbac.co.uk/home/gweinyddu/arholiadau/#tab_0
https://www.eduqas.co.uk/home/administration/examinations/#tab_1
https://www.wjecservices.co.uk/login.asp?referer=/welcome.asp?&typ=
https://www.cbac.co.uk/home/gweinyddu/dogfennau-cgc/#tab_0


 

Adnoddau clyweledol  
 
Ni ddylai canolfannau agor a gwirio'r pecynnau sy'n cynnwys y CDau a'r DVDau cyfrinachol cyn dyddiadau 
cyhoeddedig yr arholiadau.  
 
Cyn cynnal yr arholiadau, rhaid i ganolfannau brofi'r offer i'w defnyddio i chwarae CDau a DVDau yn ystod yr 
arholiadau drwy ddefnyddio CDau a DVDau safonol nad ydynt yn gyfrinachol er mwyn sicrhau bod y lefelau 
sain a gweledol yn ddigon da ac eglur ar gyfer yr arholiadau. Ni ddylid defnyddio'r CDau a'r DVDau cyfrinachol 
ar gyfer yr arholiadau i brofi offer. Rydyn ni'n argymell y dylai'r offer sy'n cael eu defnyddio ar gyfer yr 
arholiadau gael eu profi yn y lleoliadau lle cynhelir yr arholiadau er mwyn sicrhau bod yr amodau ar ddiwrnod 
yr arholiad yn cael eu hailadrodd yn y broses brofi.  
 
Fel yn y blynyddoedd blaenorol, rydym yn eich cynghori i gysylltu â'r adran cefnogaeth dechnegol yn eich 
canolfan os bydd unrhyw broblemau'n codi o ganlyniad i'r profion rydych wedi'u cwblhau cyn yr arholiad, neu 
ar ddiwrnod yr arholiad. Os na fydd eich adran cefnogaeth dechnegol yn gallu datrys eich problemau ar 
ddiwrnod yr arholiad, fel mesur argyfwng yn unig, bydd ffeiliau MP3 ac MP4 ar gael ar wefan ddiogel CBAC ar 
ddiwrnod yr arholiadau. Bydd prif ddeiliaid y cyfrifon yn gallu cael mynediad at y ffeiliau hyn yn 'PAPURAU 
CWESTIYNAU HEDDIW' o dan 'ADNODDAU’. Yn yr un modd â'r papurau cwestiynau sydd ar gael ar y wefan 
ddiogel ar ddiwrnod yr arholiadau, bydd angen i ganolfannau ffonio’r adran berthnasol i gael cyfrinair er mwyn 
gweld y ffeiliau hyn: 
 
029 2026 5336 - TAG  
 
029 2026 5154 - TGAU 

029 2026 5444 - Lefel Galwedigaethol, Cymhwysol a Mynediad 
 
 
Fodd bynnag, ar gyfer arholiadau Gwrando TAG a Cyfathrebu Busnes Byd-eang, bydd canolfannau'n parhau i 
allu cael mynediad at ddeunyddiau un diwrnod gwaith cyn yr arholiad, naill ai drwy ddefnyddio'r CD a roddir 
iddynt, neu drwy ddefnyddio'r ffeil MP3 ar y wefan ddiogel a nodir uchod a fydd ar gael o 7:30am un diwrnod 
gwaith cyn yr arholiad. Noder bod rhaid glynu wrth y ddogfen https://www.cbac.co.uk/media/1dtho3dl/10-
mfl-listening-exams-2021-22-w.pdf  
 
Cafodd y wybodaeth hon ei chyfleu i ganolfannau yng Nghylchlythyrau 66 a 67 (Chwefror 2022). 
 
Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
 
Mae gwybodaeth am Wybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiadau haf 2022 ar gael ar ein CBAC ac Eduqas. 
Atgoffir canolfannau na ddylai ymgeiswyr ddod â Gwybodaeth Ymlaen Llaw i mewn i'r arholiad. Efallai yr 
hoffech bwysleisio hyn wrth eich dysgwyr (ac ymgeiswyr preifat) yn eich cyfathrebiadau neu sesiynau briffio 
am arholiadau haf 2022. 
 
  

https://www.cbac.co.uk/media/1dtho3dl/10-mfl-listening-exams-2021-22-w.pdf
https://www.cbac.co.uk/media/1dtho3dl/10-mfl-listening-exams-2021-22-w.pdf
https://www.cbac.co.uk/home/2022-popeth-y-mae-angen-i-chi-ei-wybod/trefniadau-asesu-ug-safon-uwch-a-tgau-2022/gwybodaeth-ymlaen-llaw/
https://www.wjec.co.uk/home/2022-everything-you-need-to-know/as-a-level-and-gcse-assessment-arrangements-2022/advance-information/
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GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

1 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      DYDD LLUN 16 MAI      

      

AM
 

UG Drama ac Astudiaethau 
Theatr Uned 2 
(CYMRU) 

2690N20-1 16 tud  Ar gyfer Uned 2, rhaid mynd â chopi glân (heb ei 
anodi) o'r testun gosod  ddewiswyd i mewn i'r 
arholiad. Rhaid i ganolfannau sicrhau, pan fydd 
ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r ystafell arholiadau, 
fod eu testunau yn cael eu gwirio er mwyn 
cadarnhau eu bod yn lân (heb unrhyw anodi). 
Rhaid hysbysu CBAC os bydd unrhyw dorri 
rheolau'n digwydd. 

 

UG Drama a Theatr 
Cydran 2  
(EDUQAS) 

B690U20-1  16 tud  Ar gyfer Cydran 2 rhaid mynd â chopi glân (heb ei 
anodi) o'r testun gosod a ddewiswyd i mewn i'r 
arholiad. Rhaid i ganolfannau sicrhau, pan fydd 
ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r ystafell arholiadau, 
fod eu testunau yn cael eu gwirio er mwyn 
cadarnhau eu bod yn lân (heb unrhyw anodi). 
Rhaid hysbysu CBAC os bydd unrhyw dorri 
rheolau'n digwydd. 

 

UG Economeg Uned 1  
(CYMRU) 

2520N10-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Economeg  Cydran 1 
(EDUQAS) 

B520U10-1    Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Saesneg Iaith Uned 1 
(CYMRU) 

2700U10-1 16 tud    

UG Saesneg Iaith 
Cydran 1  
(EDUQAS) 

B700U10-1 16 tud    

UG Sbaeneg Uned 2  
(CYMRU) 

2810N20-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid 
yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 

UG Sbaeneg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B810U20-1   CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.Mae'r testunau a 
ddefnyddir ar gyfer darllen mewn 
ffolder ar wahân i'r llyfryn cwestiwn 
ac ateb. 
Deunydd Adnoddau - B810U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid 
yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 

    
 

  



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

2 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 
 
 
 
 
  

      
AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      DYDD LLUN 16 MAI      

      

AM
 

UG Daeareg Cydran 1 
(MANYLEB EDUQAS)  

B480U10-1  Deunydd Adnoddau - B480U10-1A 
Taflen Ddata Mwynau - B480U10-1B 
Ffotograffau o Sbesimenau - 
B480U10-1P 
Sbesimenau 
 
Cyfarwyddiadau i Swyddogion 
Arholiadau  B480U10-1C 
Cyfarwyddiadau i Dechnegwyr a 
Goruchwylwyr- B480U10-1D 
Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  
B480U10-1E 
 

Bydd angen onglyddion. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Byd angen prennau mesur. 
Gall fod angen dilewyr. 
Bydd angen rhoi'r offer canlynol i bob ymgeisydd 
er mwyn iddynt eu defnyddio yn yr arholiad. Bydd 
angen i'r ganolfan ddarparu'r canlynol: 
• chwyddwydr 
• streakplate/teilsen anwydrog 
• pin/nodwydd ddur, e.e. pin dyrannu bioleg neu 

nodwydd ddur (5.5 ar Raddfa Mohs) 
• darn arian copr 
• asid hydroclorig gwanedig (0.5M) a modd o'i 

ychwanegu fesul diferyn at sampl, e.e. botel 
ddiferu, diferydd, ac ati 

• dŵr a modd o'i ychwanegu fesul diferyn at 
sampl e.e. botel ddiferu, diferydd, ac ati 

• stribed o bapur plaen er mwyn cynorthwyo i 
luniadu trawstoriad daearegol. 

Dylid agor a gwirio sbesimenau o greigiau, 
mwynau a ffosiliau pan fyddant yn cael eu 
derbyn. 
Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau manwl, a 
roddwyd gyda'r enghreifftiau ar gyfer y pwnc 
hwn. 
 
i) Cyfarwyddiadau i Swyddogion 

Arholiadau  B480U10-1C 
ii) Cyfarwyddiadau i Dechnegwyr a 

Goruchwylwyr- B480U10-1D 
iii) Cyfarwyddiadau i Ymgeiswyr  

B480U10-1E 
 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

3 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 16 MAI     

      

PM
 

Dylunio a Thechnoleg:  
UG Dylunio Peirianyddol Uned 1  
(CYMRU) 

2601N10-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg:  
UG Ffasiwn a Thecstilau Uned 1  
(CYMRU) 

2602N10-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg:  
UG Dylunio Cynnyrch Uned 1  
(CYMRU) 

2603N10-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg:  
UG Ffasiwn a Thecstilau 
Cydran 1  
(EDUQAS)  

B601U10-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg:  
UG Dylunio Cynnyrch  
Cydran 1  
(EDUQAS)  

B602U10-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 
 

 

UG Mathemateg Bellach Uned 1 
(MANYLEB CYMRU) 

2305N10-1 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 2305N10-1A Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

UG Seicoleg Uned 1 
(CYMRU) 

2290N10-1     

UG Seicoleg Cydran 1 
(EDUQAS) 

B290U10-1      



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

4 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 17 MAI     
      

AM
 

UG Cemeg Uned 1  
(CYMRU) 

2410N10-1  Llyfryn Data - 2410N10-1A  Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Cemeg Cydran 1 
(EDUQAS) 

B410U10-1   Llyfryn Data - B410U10-1A  Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Almaeneg Uned 2 
(CYMRU) 

2820N20-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Almaeneg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B820U20-1   CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd. Mae'r testunau a 
ddefnyddir ar gyfer darllen mewn 
ffolder ar wahân i'r llyfryn cwestiwn ac 
ateb – B820U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Cerddoriaeth Uned 3 
(CYMRU) 

2660N30-1  Bydd canolfannau'n derbyn 5 CD i gyd, 
bydd rhaid defnyddio DAU ohonynt. 
Byddant yn derbyn:CD ar gyfer pob 
Maes Astudio yn Adran Un (B, C, Ch); 
dau CD ar gyfer Adran Dau Maes 
Astudiaeth A, un ar gyfer myfyrwyr 
sydd wedi astudio "Y Symffoni" a'r llall 
ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio 
"Cerddoriaeth Gorawl Grefyddol". Bydd 
angen offer sain o ansawdd da ar 
ganolfannau.  
Llyfryn Adnoddau 2660N30-1A 
 

Copi heb ei farcio o sgôr y gwaith gosod 
a astudir ym Maes Astudio A. Caniateir i 
ymgeiswyr ysgrifennu rhifau'r barrau 
mewn pensil.  
 

Mae recordiadau CD ar gyfer y ddwy ran o'r 
arholiad hwn. Mae CD ar wahân ar gyfer pob 
Maes Astudio ar gyfer Adran Un. Dylai 
canolfannau ddewis y CD ar gyfer y Maes 
Astudio a ddewiswyd ganddynt. Caiff pob saib ei 
amseru ar y CD. Ar gyfer Rhan Dau, ceir dau CD 
– un ar gyfer "Y Symffoni" ac un ar gyfer 
"Cerddoriaeth Gorawl Grefyddol" lle mae pob 
saib yn cael ei amseru. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Cerddoriaeth Cydran 3 
(EDUQAS) 

B660U30-1  Bydd canolfannau'n derbyn 4 CD i gyd: 
CD ar gyfer pob Maes Astudio. Bydd 
angen DAU ohonynt ar ganolfannau yn 
yr arholiad hwn. Bydd angen offer sain 
o ansawdd da ar ganolfannau.  

Copi heb ei farcio o sgôr y gwaith gosod 
a astudir ym Maes Astudio A. Caniateir i 
ymgeiswyr ysgrifennu rhifau'r barrau 
mewn pensil.  
 

Mae recordiadau CD ar gyfer dwy ran yr arholiad 
hwn. Mae CD ar wahân ar gyfer pob Maes 
Astudio, B, C a D, yn Rhan Un. Dylai canolfannau 
ddewis y CD ar gyfer y Maes Astudio a 
ddewiswyd ganddynt. Caiff pob saib ei amseru ar 
y CD. Ar gyfer Rhan Dau, mae un CD ar gyfer 
Maes Astudio A, lle mae'r holl seibiau wedi'u 
hamseru. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

5 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 17 MAI     
     

AM
 

UG Addysg Gorfforol Uned 1 
(CYMRU) 

2550N10-1     

UG Addysg Gorfforol Cydran 1 
(EDUQAS) 

B550U10-1   Gellir defnyddio cyfrifianellau.  

UG Cymdeithaseg Uned 1 
(CYMRU) 

2200N10-1 16 tud    

UG Cymdeithaseg Cydran 1 
(EDUQAS) 

B200U10-1 16 tud    

PM
 

UG Cyfrifiadureg Uned 1  
(CYMRU) 

2500N10-1     

UG Cyfrifiadureg Cydran 1  
(EDUQAS) 

B500U10-1     

UG Daearyddiaeth Uned 1 
(CYMRU) 

2110N10-1   Dylai offer lluniadu arferol a 
chyfrifiannell fod ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

UG Daearyddiaeth Cydran 1 
(EDUQAS) 

B110U10-1   Dylai offer lluniadu arferol a 
chyfrifiannell fod ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

UG Astudio'r Cyfryngau Uned 1 
(CYMRU) 

2680N10-1 16 tud Ar gyfer Adran A: 
Adnodd argraffu - 2680N10-1A neu  
Adnodd clyweledol (DVD) a Chyfarwyddiadau 
i Ganolfannau - 2680N10-1D  
 
 
 
Taflen nodiadau ymgeisydd ar gyfer gwneud 
nodiadau gyda'r adnodd clyweledol  - 
2680U10-1NS 

 Bydd  adnodd print/clyweledol yn cael ei 
gyhoeddi drwy gylchlythyr cyfrinachol i 
Swyddogion Arholiadau chwe wythnos cyn yr 
arholiad.Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y 
newid yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 
 
Rhaid peidio â chyflwyno'r taflenni nodiadau 
gyda'r llyfryn atebion. Rhaid eu casglu oddi 
wrth ymgeiswyr ar ddiwedd yr arholiad a'u 
gwaredu'n gyfrinachol. 

UG Astudio'r Cyfryngau Cydran 1 
(MANYLEB EDUQAS) 

B680U10-1  Ar gyfer Adran A: 
Adnodd Argraffu – B680U10-1A a  
Adnodd clyweledol (DVD) a Chyfarwyddiadau 
i Ganolfannau - B680U10-1D 
 
Taflen nodiadau ymgeisydd ar gyfer gwneud 
nodiadau gyda'r adnodd clyweledol –  
B680U10-1NS 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn 
y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 
 
Rhaid peidio â chyflwyno'r taflenni nodiadau 
gyda'r llyfryn atebion. Rhaid eu casglu oddi 
wrth ymgeiswyr ar ddiwedd yr arholiad a'u 
gwaredu'n gyfrinachol. 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

6 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 18 MAI     
      

AM
 

UG Ffiseg Uned 1 
(CYMRU) 

2420N10-1  Llyfryn Data - 2420N10-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Ffiseg Cydran 1 
(EDUQAS) 

B420U10-1   Llyfryn Data - B420U10-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

PM
 

UG Astudiaethau Ffilm Cydran 1 
(MANYLEB EDUQAS) 

B670U10-1 16 tud    

UG Hanes Uned 1  
(opsiynau 1 i 8)  
(CYMRU) 

2100NA0-1-
2100NH0-1 

16 tud    

DYDD IAU 19 MAI     

      

AM
 

UG Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 
Uned 1             
(CYMRU) 

2710U10-1 16 tud   Arholiad llyfr caeedig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r flodeugerdd i 
mewn i'r arholiad. 

UG Saesneg Iaith a Llenyddiaeth 
Cydran 1 
(EDUQAS) 

B710U10-1 16 tud   Arholiad llyfr caeedig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r flodeugerdd i 
mewn i'r arholiad. 

UG Llenyddiaeth Saesneg  
Uned 1 
(CYMRU) 

2720U10-1 16 tud   Arholiad llyfr caeedig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

UG Llenyddiaeth Saesneg 
Cydran 1  
(EDUQAS) 

B720U10-1 16 tud   Arholiad llyfr caeedig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

PM
 UG Mathemateg Uned 1 

(CYMRU) 
2300N10-1 2 x 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 2300N10-1A Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 

nodweddion a nodir yn y fanyleb. 
Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

7 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 20 MAI     

      

AM
 

UG Busnes Uned 1  
(CYMRU) 

2510N10-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Busnes Cydran 1  
(EDUQAS) 

B510U10-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Ffrangeg Uned 2 
(CYMRU) 

2800N20-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Ffrangeg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B800U20-1   CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd. 
Mae'r testunau a ddefnyddir ar 
gyfer darllen mewn ffolder ar 
wahân i'r llyfryn cwestiwn ac ateb 
Deunydd Adnoddau –  
B800U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Astudiaethau Crefyddol 
Uned 1 (opsiynau A – Dd) 
(CYMRU) 

2120NA0-1 – 
2120NF0-1 

 

16 tud    

UG Astudiaethau Crefyddol 
Cydran 1 (Opsiynau A - Dd) 
(EDUQAS) 

B120UA0-1 – 
B120UF0-1 

 

16 tud    

PM
 

UG Bioleg Uned 1 
(CYMRU) 

2400N10-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

UG Bioleg Cydran 1 
(EDUQAS) 

B400U10-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

8 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 23 MAI     
      

AM
 

UG TGCh Cymhwysol Uned 
AICT1 
(Ar-sgrin)  
(CYMRU) 

2535N10-1  CD – 2 i bob canolfan. 
I'w llwytho i lawr ar rwydwaith y 
ganolfan. 

 Asesir yr arholiad trwy e-asesiad.  Dylai canolfannau 
gysylltu â CBAC e-assessment@wjec.co.uk  ynglŷn â’r 
gofynion. Gall canolfannau roi papur plain i’r 
ymgeiswyr ar gyfer gwneud nodiadau a chyfrifiadau.  
Ni fydd gwaith o’r fath yn cael ei gyflwyno'n rhan o’r 
arholiad. Gall canolfannau argraffu tasgau Rhan B fel 
y gall ymgeiswyr gael copi caled. Arholiad ar-sgrin yw 
Rhan A sy’n defnyddio meddalwedd bwrpasol.  
Darperir Rhan B ar ffurf CD.  Bydd tasgau a ffeiliau ar 
gael i ymgeiswyr mewn ‘adran wag i ddefnyddwyr’ – 
un i bob ymgeisydd. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

UG Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth  
Uned 1  
(CYMRU) 

2160N10-1 16 tud    

UG Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu Uned 1 
(CYMRU) 

2530N10-1     

U2 Cymdeithaseg Uned 3  
(CYMRU) 

1200N30-1 16 tud    

Safon Uwch Cymdeithaseg  
Cydran 1  
(EDUQAS) 

A200U10-1 16 tud 
 

   

PM
 

UG Mathemateg Bellach Uned 2 
(CYMRU) 

2305N20-1 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 2305N20-1A 
a 
Tablau Ystadegol - 2305N20-1B 

Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

U2 Economeg Uned 3 
(CYMRU) 

1520N30-1  
 

 Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Economeg   
Cydran 1  
(EDUQAS) 

A520U10-1  
 

 Bydd angen cyfrifianellau.  

      

mailto:e-assessment@wjec.co.uk


GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

9 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

 
 
 
 
 

     DYDD MAWRTH 24 MAI     
      

AM
 

UG Y Gyfraith Uned 1  
(CYMRU) 

2150N10-1 16 tud    

UG Y Gyfraith Cydran 1 
(EDUQAS)  

B150U10-1 16 tud    

U2 Seicoleg Uned 3 
(CYMRU) 

1290N30-1 2 x 16 tud    

Safon Uwch Seicoleg Cydran 1 
(EDUQAS) 

A290U10-1     

PM
 

UG Electroneg Cydran 1 
(EDUQAS)  

B490U10-1  Llyfryn Data B490U10-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Cymraeg Iaith Gyntaf Uned 3 
(CYMRU) 

2000N30-1  2 x 16 tud Llyfryn Cerdd - 2000N30-1A 
 
Cyfarwyddiadau i Ganolfannau / 
oruchwylwyr -  2000N30-1B 

 Ni chaiff ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i’r 
arholiad. 
Darperir llyfryn cerdd i'w agor gyda phapurau 
cwestiynau. 
 

UG Cymraeg Ail Iaith Uned 3  
(CYMRU) 

2020U30-1 16 tud   Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â geiriaduron na 
chopïau o’r farddoniaeth a astudiwyd i mewn i’r 
arholiad. 

Safon Uwch Electroneg Cydran 1  
(EDUQAS)  

A490U10-1  Llyfryn Data - A490U10-1A Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

U2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 3 
(CYMRU) 

1570N30-1     

U2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 5 
(CYMRU) 

1570N50-1     

U2 Cymraeg Iaith Gyntaf Uned 5 
(CYMRU) 

1000N50-1  16 tud Cyfarwyddiadau i Ganolfannau / 
oruchwylwyr -  1000N50-1A 

 Uned 5 - Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â 
geiriaduron na chopïau o’r testunau gosod a 
astudiwyd i mewn i’r arholiad. 

U2 Cymraeg Ail Iaith Uned 5  
(CYMRU) 

1020U50-1 16 tud   Uned 5 - Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â 
geiriaduron i mewn i'r arholiad. 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

10 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

            AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 25 MAI     

      

AM
 

UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 
a Gofal Plant Uned 1 
(CYMRU) 

2570U10-1     

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
HSC1  
(HEN FANYLEB) 
(Ddim ar gael i ganolfannau yn 
Lloegr) 

1621/01     

U2 Saesneg Iaith Uned 3 
(CYMRU) 

1700U30-1 16 tud    

Safon Uwch Saesneg Iaith 
Cydran 1  
(EDUQAS) 

A700U10-1  16 tud    

UG Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth Uned 3  
(CYMRU) 

1160N30-1 2 x 16 tud 
   

PM
 

U2 Busnes Uned 3 
(CYMRU) 

1510N30-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Busnes Cydran 1 
(EDUQAS) 

A510U10-1    Bydd angen cyfrifianellau.  

      



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

11 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
DYDD IAU 26 MAI     
      

AM
 

UG Economeg Uned 2  
(CYMRU) 

2520N20-1 16 tud  Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Economeg  Cydran 2 
(EDUQAS) 

B520U20-1  16 tud  Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Daeareg Cydran 2 
(EDUQAS)  

B480U20-1   Bydd angen phrennau mesur. 
Bydd angen cyfrifianellau.  

 

UG Sbaeneg Cydran 3 
(EDUQAS) 

B810U30-1 16 tud    

U2 Hanes Uned 3  
(Opsiynau 1 i 10)  
(CYMRU) 

1100NA0-1- 
1100NK0-1  

16 tud    

PM
 

UG Saesneg Iaith Uned 2 
(CYMRU) 

2700U20-1 16 tud    

UG Saesneg Iaith Cydran 2   
(EDUQAS) 

B700U20-1 16 tud    

UG Mathemateg Bellach Uned 3 
(CYMRU) 

2305N30-1 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 2305N30-1A Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

UG Seicoleg Uned 2 
(CYMRU) 

2290N20-1   Gall fod angen cyfrifiannell.  

UG Seicoleg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B290U20-1    Gall fod angen cyfrifiannell.  

Safon Uwch Astudiaethau Ffilm  
Cydran 1 (EDUQAS)  

A670U1-01 16 tud    

U2 Addysg Gorfforol Uned 3 
(CYMRU) 

1550N30-1 16 tud    

Addysg Gorfforol  
Safon Uwch Cydran 1  
(EDUQAS) 

A550U10-1   Gellir defnyddio cyfrifianellau.  

U2 Ffiseg Uned 3 
(CYMRU) 

1420N30-1  Llyfryn Data - 1420N30-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Ffiseg Cydran 1 
(EDUQAS) 

A420U10-1   Llyfryn Data - A420U10-1A Bydd angen cyfrifianellau.  



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

12 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd 
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 27 MAI     
      

AM
 

UG Cyfrifiadureg Uned 2  
(Ar-sgrin)  
(CYMRU) 

2500N20-1  Cyfrif penodol ar gyfer arholiad 
myfyrwyr. Ni ddylai'r cyfrif hwn 
fod yn weithredol tan y bydd yr 
arholiad yn cychwyn. 

 

 Bydd y ffeiliau cyfryngau gofynnol yn cael eu 
danfon gan y system Surpass a byddant ar gael 
cyn yr arholiad. Bydd angen copi gweithredol o'u 
dewis iaith a 7-zip ar ymgeiswyr. Bydd rhagor o 
fanylion yn cael eu dosbarthu i ganolfannau ym 
mis Ebrill. 
 
Bydd gwaith ymgeiswyr yn cael ei gasglu drwy'r 
system Surpass. Dylid cadw copi ychwanegol. 
yn ddiogel gan y ganolfan tan ar ôl i unrhyw 
broses apelio gael ei chwblhau. 
 

UG Cyfrifiadureg Cydran 2  
(Ar-sgrin) 
(EDUQAS) 

B500U20-1   Cyfrif penodol ar gyfer arholiad 
myfyrwyr. Ni ddylai'r cyfrif hwn 
fod yn weithredol tan y bydd yr 
arholiad yn cychwyn. 

 

 Bydd y ffeiliau cyfryngau gofynnol yn cael eu 
danfon gan y system Surpass a byddant ar gael 
cyn yr arholiad. Bydd angen copi gweithredol o'u 
dewis iaith a 7-zip ar ymgeiswyr. Bydd rhagor o 
fanylion yn cael eu dosbarthu i ganolfannau ym 
mis Ebrill. 
 
Bydd gwaith ymgeiswyr yn cael ei gasglu drwy'r 
system Surpass. Dylid cadw copi ychwanegol. 
yn ddiogel gan y ganolfan tan ar ôl i unrhyw 
broses apelio gael ei chwblhau. 

UG Daearyddiaeth Uned 2 
(CYMRU) 

2110N20-1   Dylai offer lluniadu arferol a chyfrifiannell fod 
ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

UG Daearyddiaeth Cydran 2 
(EDUQAS) 

B110U20-1   Dylai offer lluniadu arferol a chyfrifiannell fod 
ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

UG Astudio'r Cyfryngau  
Cydran 2  
(EDUQAS) 

B680U20-1      

Daearyddiaeth Safon Uwch  
Cydran 1  
(EDUQAS) 

A110U10-1 16 tud  Dylai offer lluniadu arferol a chyfrifiannell fod 
ar gael i’r ymgeiswyr. 
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13 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 
 
 
 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 27 MAI     
      

AM
 

U2 Astudio’r Cyfryngau Uned 3  
(CYMRU) 

1680N30-1 16 tud    

Safon Uwch Astudio'r 
Cyfryngau Cydran 1  
(EDUQAS)  

A680U10-1  Ar gyfer Adran A: 
Adnodd argraffu - A680U10-1A a  
Adnodd clyweledol (DVD) a 
Chyfarwyddiadau i Ganolfannau -
A680U10-1D 
 
Taflen nodiadau ymgeisydd ar 
gyfer gwneud nodiadau gyda'r 
adnodd clyweledol. – A680U10-
1NS 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 
 
 
 
Rhaid peidio â chyflwyno'r taflenni nodiadau 
gyda'r llyfryn atebion. Rhaid eu casglu oddi wrth 
ymgeiswyr ar ddiwedd yr arholiad a'u gwaredu'n 
gyfrinachol. 

PM
 

UG Cemeg Uned 2  
(CYMRU) 

2410N20-1  Llyfryn Data - 2410N20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Cemeg Cydran 2  
(EDUQAS) 

B410U20-1  Llyfryn Data - B410U20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Almaeneg Cydran 3 
(EDUQAS) 

B820U30-1 16 tud    

UG Cymdeithaseg Uned 2 
(CYMRU) 

2200N20-1 16 tud    

UG Cymdeithaseg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B200U20-1  16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

14 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 6 MEHEFIN     
      

AM
 

UG Astudiaethau Ffilm  
Cydran 2 
(EDUQAS)  

B670U20-1 16 tud    

UG Hanes Uned 2  
(opsiynau 1 i 8)  
(CYMRU) 

2100N10-1- 
2100N80-1 

16 tud    

UG Ffiseg Uned 2  
(CYMRU) 

2420N20-1  Llyfryn Data - 2420N20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Ffiseg Cydran 2  
(EDUQAS) 

B420U20-1   Llyfryn Data - B420U20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Bioleg Uned 3 
(CYMRU) 

1400N30-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

Safon Uwch Astudiaethau Ffilm  
Cydran 2   
(EDUQAS) 

A670U20-1 16 tud 
 

   

U2 Y Gyfraith Uned 3  
(CYMRU) 

1150N30-1 16 tud    

Safon Uwch Y Gyfraith  
Cydran 1  
(EDUQAS)  

A150U10-1 16 tud    

PM
 

U2 Economeg Uned 4 
(CYMRU) 

1520N40-1 16 tud    

Safon Uwch Economeg  
Cydran 2  
(EDUQAS) 

A520U20-1 16 tud  Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Saesneg Iaith Uned 4  
(CYMRU) 

1700U40-1 16 tud 
 

   

Safon Uwch Saesneg Iaith 
Cydran 2  
(EDUQAS) 

A700U20-1 16 tud 
 

   



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

15 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 6 MEHEFIN     

      

PM
 

Safon Uwch Daeareg Cydran 1  
(EDUQAS)  
 

A480U10-1  Deunydd Adnoddau - A480U10-
1A 
Taflen Ddata Mwynau – 
 A480U10-1B 
Ffotograffau o Sbesimenau - 
B480U10-1P 
Sbesimenau 
 
 
Cyfarwyddiadau i swyddogion 
arholiadau  B480U10-1C 
Cyfarwyddiadau i dechnegwyr a 
goruchwylwyr- B480U10-1D 
Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr  
B480U10-1E 
 

Bydd angen onglyddion. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Byd angen prennau mesur. 
Gall fod angen dilewyr. 
Bydd angen rhoi'r offer canlynol i bob 
ymgeisydd er mwyn iddynt eu defnyddio yn 
yr arholiad. Bydd angen i'r ganolfan 
ddarparu'r canlynol: 
• chwyddwydr 
• streakplate/teilsen anwydrog 
• pin/nodwydd ddur, e.e. pin dyrannu bioleg 

neu nodwydd ddur (5.5 ar Raddfa Mohs) 
• darn arian copr 
• dŵr a modd o'i ychwanegu fesul diferyn at 

sampl e.e. botel ddiferu, diferydd, ac ati 
• stribed o bapur plaen er mwyn cynorthwyo 

i luniadu trawstoriad daearegol. 

Dylid agor a gwirio sbesimenau o greigiau, 
mwynau a ffosiliau pan fyddant yn cael eu derbyn. 
Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau manwl, a roddwyd 
gyda'r enghreifftiau ar gyfer y pwnc hwn. 
 
i) Cyfarwyddiadau i swyddogion arholiadau  

B480U10-1C 
ii) Cyfarwyddiadau i dechnegwyr a 

goruchwylwyr- B480U10-1D 
iii) Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr  B480U10-1E 
 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

16 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 7 MEHEFIN     
      

AM
 

UG Busnes Uned 2 
(CYMRU) 

2510N20-1 16 tud  Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Busnes Cydran 2 
(EDUQAS) 

B510U20-1    Bydd angen cyfrifianellau.  

UG Iaith a Llenyddiaeth 
Saesneg Uned 2             
(CYMRU) 

2710U20-1 16 tud   Arholiad “testun agored - copi glân” yw Uned 2: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

UG Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth Cydran 2 
(EDUQAS) 

B710U20-1  16 tud   Arholiad “testun agored - copi glân” yw Cydran 2: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

UG Llenyddiaeth Saesneg  
Uned 2 
(CYMRU) 

2720U20-1 16 tud   Arholiad "testun agored - copi glân" yw Uned 2: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

UG Llenyddiaeth Saesneg  
Cydran 2 
(EDUQAS) 

B720U20-1  16 tud    Arholiad "testun agored - copi glân" yw Adran A: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). 
Mae arholiad Adran B yn un llyfr caeedig. Ni 
ddylid, o dan unrhyw amgylchiadau, fynd ag 
unrhyw ddeunydd allanol arall i mewn i’r ystafell 
arholiadau. 

U2 Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 
Uned 3 
(CYMRU) 

1710U30-1 16 tud   Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

17 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 7 MEHEFIN     
      

AM
 

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth  
Safon Uwch Cydran 1  
(EDUQAS) 

A710U10-1 16 tud   Arholiad “llyfr agored, copi glân” yw Cydran 1: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
flodeugerdd a'r gweithiau gosod a ddewiswyd i 
mewn i’r ystafell arholiadau (h.y. heb eu hanodi). 
Ni ddylid, o dan unrhyw amgylchiadau, fynd ag 
unrhyw ddeunydd allanol arall i mewn i’r ystafell 
arholiadau. 

U2 Llenyddiaeth Saesneg Uned 3 
(CYMRU) 

1720U30-1 16 tud   Arholiad “llyfr agored, copi glân” yw hwn: mae 
disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

Llenyddiaeth Saesneg  
Safon Uwch Cydran 1  
(EDUQAS) 

A720U10-1  16 tud   Arholiad “llyfr agored, copi glân” yw Cydran 1: 
mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

U2 Sbaeneg Uned 4 
(CYMRU) 

1810N40-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir ar gyfer 
darllen mewn ffolder ar wahân i'r llyfryn 
cwestiwn ac ateb – 1810N40-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

Safon Uwch Sbaeneg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A810U20-1   CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir ar gyfer 
darllen mewn ffolder ar wahân i'r llyfryn 
cwestiwn ac ateb – A810U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

PM
 

UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 
Uned 2  (CYMRU) 

2160N20-1 16 tud    

U2 Mathemateg Uned 3 
(CYMRU) 

1300N30-1 2 x 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 1300N30-1A Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

U2 Cymdeithaseg Uned 4 (CYMRU) 1200N40-1 16 tud    

Safon Uwch Cymdeithaseg  
Cydran 2  (EDUQAS) 

A200U20-1  16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

18 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 8 MEHEFIN     

      

AM
 

UG Ffrangeg Cydran 3  
(EDUQAS) 

B800U30-1 16 tud    

UG Astudiaethau Crefyddol 
Uned 2  
(CYMRU) 

2120N20-1 16 tud    

UG Astudiaethau Crefyddol  
Cydran 2  
(EDUQAS) 

B120U20-1 16 tud    

U2 Seicoleg Uned 4  
(CYMRU) 

1290N40-1   Gall fod angen cyfrifiannell.  

Safon Uwch Seicoleg  Cydran 2  
(EDUQAS) 

A290U20-1    Gall fod angen cyfrifiannell.  

PM
 

UG Mathemateg Uned 2 
(CYMRU) 

2300N20-1 16 tud Cyflenwir Llyfryn Fformiwlâu – 
2300N20-1A a 
Tablau Ystadegol – 2300N20-1B 

Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

U2 Mathemateg Bellach Uned 4 
(CYMRU) 

1305N40-1 2 x 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 1305N40-1A Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

U2 Dearyddiaeth Uned 3 
(CYMRU) 

1110N30-1 16 tud 
 

 Dylai offer lluniadu arferol a chyfrifiannell 
fod ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

Safon Uwch Daearyddiaeth  
Cydran 2  
(EDUQAS) 

A110U20-1 16 tud 
 

 Dylai offer lluniadu arferol a chyfrifiannell 
fod ar gael i’r ymgeiswyr. 

 

Safon Uwch Astudio'r Cyfryngau 
Cydran 2  
(EDUQAS)  

A680U20-1     
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19 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      DYDD IAU 9 MEHEFIN     

       

AM
 

UG Y Gyfraith Uned 2  
(CYMRU) 

2150N20-1 16 tud    

UG Y Gyfraith Cydran 2 
(EDUQAS)  

B150U20-1 16 tud    

U2 Busnes Uned 4 
(CYMRU) 

1510N40-1 16 tud    

Safon Uwch Busnes Cydran 2 
(EDUQAS) 

A510U20-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Astudiaethau Crefyddol  
Uned 3 Opsiynau A-Dd  
(CYMRU) 

1120NA0-1-   
1120NF0-1  

16 tud    

U2 Astudiaethau Crefyddol  
Uned 6 (CYMRU) 

1120N60-1 16 tud    

Safon Uwch Astudiaethau 
Crefyddol  
Cydran 1 Opsiynau A-Dd              
(EDUQAS) 

A120UA0-1-   
A120UF0-1 

16 tud    

PM
 

UG Bioleg Uned 2 
(CYMRU) 

2400N20-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

UG Bioleg Cydran 2 
(EDUQAS) 

B400U20-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

U2 Cemeg Uned 3 (CYMRU) 1410N30-1  Llyfryn Data - 1410N30-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Bioleg Cydran 1 
(EDUQAS) 

A400U10-1    Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

U2 Dylunio a Thechnoleg 
Dylunio Peirianegol Uned 3 
(CYMRU) 

1601N30-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

U2 Dylunio a Thechnoleg 
Ffasiwn a Thecstilau Uned 3  
(CYMRU) 

1602N30-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

U2 Dylunio a Thechnoleg 
Dylunio Cynnyrch Uned 3  
(CYMRU) 

1603N30-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 
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20 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 9 MEHEFIN     

       

PM
 

Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg 
Ffasiwn a Thecstilau Cydran 1 
(EDUQAS) 

A601U10-1 16 tud  Dylai fod offer lluniadu arferol a chyfrifiannell ar gael i 
ymgeiswyr. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg 
Dylunio Cynnyrch Cydran 1 
(EDUQAS)  

A602U10-1 16 tud  Dylai fod offer lluniadu arferol a chyfrifiannell ar gael i 
ymgeiswyr. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

U2 Drama a Theatr Uned 4 
(CYMRU) 

1690N40-1 16 tud 
 

 Ar gyfer Uned 4, rhaid mynd â chopi glân (heb ei anodi) 
o'r testunau gosod a ddewiswyd ar gyfer Adran A a B i 
mewn i'r arholiad. Rhaid i ganolfannau sicrhau, pan fydd 
ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r ystafell arholiadau, fod eu 
testunau yn cael eu gwirio er mwyn cadarnhau eu bod yn 
lân (heb unrhyw anodi). Rhaid hysbysu CBAC os bydd 
unrhyw dorri rheolau'n digwydd. 

 

Safon Uwch Drama a Theatr 
Cydran 3            
(EDUQAS) 

A690U30-1  16 tud 
 

 Ar gyfer Cydran 3, rhaid mynd â chopi glân (heb ei anodi) 
o'r testun gosod a ddewiswyd ar gyfer Adran A a B i 
mewn i'r arholiad. Rhaid i ganolfannau sicrhau, pan fydd 
ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r ystafell arholiadau, fod eu 
testunau yn cael eu gwirio er mwyn cadarnhau eu bod yn 
lân (heb unrhyw anodi). Rhaid hysbysu CBAC os bydd 
unrhyw dorri rheolau'n digwydd. 

Dylai ymgeiswyr ddefnyddio'r llyfryn ateb 
ar gyfer adrannau A a B.  Dylid cwblhau 
ateb Adran C ar y papur cwestiynau.  Yna, 
dylid rhoi'r llyfryn ateb tu mewn i'r papur 
cwestiynau a dylai'r goruchwyliwr eu 
casglu. 

U2 Almaeneg Uned 4  
(CYMRU) 

1820N40-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir ar gyfer 
darllen mewn ffolder ar wahân i'r llyfryn 
cwestiwn ac ateb – 1820N40-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y 
newid yn y weithdrefn ar gyfer agor 
adnoddau clyweledol. 

Safon Uwch Almaeneg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A820U20-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir ar gyfer 
darllen mewn ffolder ar wahân i'r llyfryn 
cwestiwn ac ateb – A820U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y 
newid yn y weithdrefn ar gyfer agor 
adnoddau clyweledol. 

U2 Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 
Uned 4  (CYMRU) 

1160N40-1 2 x 16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

21 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

       AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 10 MEHEFIN     

      

AM
 

Safon Uwch Electroneg  
Cydran 2  
(EDUQAS)  

A490U20-1  Llyfryn Data - A490U20-1A Bydd angen cyfrifianellau. 
 

 

U2 Hanes Uned 4  
(opsiynau 1 i 8)  
(CYMRU) 

1100N10-1- 
1100N80-1 

16 tud    

Safon Uwch Addysg Gorfforol 
Cydran 2  
(EDUQAS) 

A550U20-1  16 tud  Gellir defnyddio cyfrifianellau.  

PM
 

U2 Ffiseg Uned 4 
(CYMRU) 

1420N40-1  Llyfryn Data - 1420N40-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Ffiseg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A420U20-1   Llyfryn Data -  A420U20-1A. Bydd angen cyfrifianellau.  



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

22 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 13 MEHEFIN     
      

AM
 

Safon Uwch Cemeg Cydran 1  
(EDUQAS) 

A410U10-1   Llyfryn Data - A410U10-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Ffrangeg Uned 4 
(CYMRU) 

1800N40-1  CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir  ar 
gyfer darllen mewn ffolder ar wahân 
i'r llyfryn cwestiwn ac ateb – 
1800N40-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid 
yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 

Safon Uwch Ffrangeg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A800U20-1   CD (â phrawf wedi'i recordio) i bob 
ymgeisydd.  
Mae'r testunau a ddefnyddir ar gyfer 
darllen mewn ffolder ar wahân i'r 
llyfryn cwestiwn ac ateb – 
A800U20-1A 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid 
yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 

Safon Uwch Cymdeithaseg 
Cydran 3  
(EDUQAS) 

A200U30-1  16 tud    

PM
 

U2 Cyfrifiadureg Uned 3 
(CYMRU) 

1500N30-1 16 tud 
 

   

Safon Uwch Cyfrifiadureg  
Cydran 1 
(EDUQAS)  

A500U10-1 16 tud 
 

   

Safon Uwch Economeg Cydran 3  
(EDUQAS) 

A520U30-1  16 tud    

Safon Uwch Y Gyfraith Cydran 2  
(EDUQAS)  

A150U20-1 16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

23 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 14 MEHEFIN     
      

AM
 

UG Astudiaethau Crefyddol  
Cydran 3  
(EDUQAS)  

B120U30-1 16 tud    

Safon Uwch Daeareg Cydran 2 
(EDUQAS)  

A480U20-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
Bydd angen prennau mesur. 

 

U2 Cerddoriaeth Uned 6 
(CYMRU) 

1660N80-1  Bydd canolfannau'n derbyn 5 CD i 
gyd, bydd rhaid defnyddio DAU 
ohonynt. Byddant yn derbyn:CD ar 
gyfer pob Maes Astudio yn Adran Un 
(20fed a 21ain Ganrif) a TRI CD 
(Cerddoriaeth Boblogaidd, Theatr 
Gerdd, Jazz); ar gyfer Adran Dau. 
Bydd y sain ar gyfer Adran 3, Maes 
Astudio E (Traddodiad Clasurol y 
Gorllewin) ar ddiwedd pob un o'r tri 
CD Adran 2. Bydd angen offer sain o 
ansawdd da ar ganolfannau.  

Copi heb ei farcio o sgorau'r gwaith gosod a 
astudir ym Maes Astudio A ac ym maes astudio 
DD, Llinyn 1 neu Llinyn 2. Caniateir i ymgeiswyr 
ysgrifennu rhifau'r barrau mewn pensil.  
 

Mae recordiadau CD ar gyfer 3 adran yr 
arholiad hwn. Bydd angen i ganolfannau 
ddefnyddio 2 CD ar gyfer yr arholiad cyflawn. 
Ar gyfer adran 1 mae 2 CD sy'n gysylltiedig â 
llinynnau 1 a 2 Maes Astudio DD. Dylai 
canolfannau ddewis y CD ar gyfer y rhan a 
ddewiswyd ganddynt.  
Ar gyfer adran 2 mae 3 CD sy'n gysylltiedig â 
llinynnau 3, 4 a 5 Maes Astudio DD. Dylai 
canolfannau ddewis y CD ar gyfer y llinyn a 
ddewiswyd ganddynt. 
Mae'r sain ar gyfer adran 3 ar bob un o CDau 
adran 2, felly ni fydd angen newid y CD ar 
ddiwedd adran 2. 
Caiff pob saib ei amseru ar y CD oni bai am y 
ddau gwestiwn olaf yn adran 3 a ddylid cael 
eu hamseru gan y goruchwyliwr. 
Sylwch, oherwydd bod y darnau cerddorol yn 
amrywio o ran hyd, mae cyfanswm yr amser 
yn fras a dylai amseriad rhan olaf yr arholiad 
hwn ddechrau yn unol â'r cyfarwyddyd ar y 
recordiad CD. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid 
yn y weithdrefn ar gyfer agor adnoddau 
clyweledol. 
 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

24 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      
      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 14 MEHEFIN     
      

AM
 

Safon Uwch Cerddoriaeth 
Cydran 3 
(EDUQAS) 

A660U30-1  Bydd canolfannau'n derbyn 5 CD i 
gyd, bydd rhaid defnyddio ddwy 
ohonynt yn yr arholiad. Bydd angen 
offer sain o ansawdd da ar 
ganolfannau.  
 
 

Copi heb ei farcio o sgorau'r gwaith gosod a 
astudir ym Maes Astudio A ac ym maes 
astudio D neu DD. Caniateir i ymgeiswyr 
ysgrifennu rhifau'r barrau mewn pensil.  
 

Mae recordiadau CD ar gyfer 3 adran yr arholiad 
hwn. 
Ar gyfer adran 1, mae CD ar wahân ar gyfer pob 
Maes Astudio. Dylai canolfannau ddewis y CD ar 
gyfer y Maes Astudio a ddewiswyd ganddynt. 
Mae dau CD ar gyfer adran 2 a 3. Dylai 
canolfannau ddewis y CD ar gyfer y Maes Astudio 
a ddewiswyd ganddynt ar gyfer adran 2. Bydd y 
ddau CD yn cynnwys adran 3. 
Caiff pob saib ei amseru ar y CD oni bai am y ddau 
gwestiwn olaf yn adran 3 a ddylid cael eu hamseru 
gan y goruchwyliwr. 
Sylwch, oherwydd bod y darnau cerddorol yn 
amrywio o ran hyd, mae cyfanswm yr amser yn 
fras a dylai amseriad rhan olaf yr arholiad hwn 
ddechrau yn unol â'r cyfarwyddyd ar y recordiad 
CD. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

U2 Astudiaethau Crefyddol  
Uned 4  
(CYMRU) 

1120N40-1 16 tud    

Safon Uwch Astudiaethau 
Crefyddol Cydran 2  
(EDUQAS)  

A120U20-1  16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

25 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 15 MEHEFIN     

      

AM
 

Safon Uwch Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth Cydran 2  
(EDUQAS) 

A710U20-1  16 tud   Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

Safon Uwch Llenyddiaeth 
Saesneg Cydran 2  
(EDUQAS) 

A720U20-1  16 tud 
 

  Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

PM
 U2 Technoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu Uned 3 
(CYMRU) 

1530N30-1 16 tud    

DYDD IAU 16 MEHEFIN     
      

AM
 

Safon Uwch Ffiseg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A420U30-1  Llyfryn Data - A420U30-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Seicoleg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A290U30-1  2 x 16 tud    

U2 Cymraeg Iaith Gyntaf Uned 6 
(CYMRU) 

1000N60-1  16 tud Cyfarwyddiadau i Ganolfannau / 
oruchwylwyr -  1000N60-1A 

 Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â geiriaduron i 
mewn i'r arholiad. 

U2 Cymraeg Ail Iaith Uned 6 
(CYMRU) 

1020U60-1 16 tud   Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â geiriaduron na 
chopïau o’r farddoniaeth a astudiwyd i mewn i'r 
arholiad. 

PM
 

Safon Uwch Busnes Cydran 3 
(EDUQAS) 

A510U30-1  16 tud    

Safon Uwch Saesneg Iaith 
Cydran 3  
(EDUQAS) 

A700U30-1  16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

26 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 17 MEHEFIN     

      

AM
 

U2 Bioleg Uned 4 
(CYMRU) 

1400N40-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Bioleg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A400U20-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Sbaeneg Uned 5 
(CYMRU) 

1810N50-1 16 tud    

Safon Uwch Sbaeneg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A810U30-1  16 tud 
 

   

PM
 

Safon Uwch Daearyddiaeth  
Cydran 3  
(EDUQAS) 

A110U30-1 16 tud 
 

 Dylai offer lluniadu arferol fod ar gael i’r 
ymgeiswyr. 

 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

27 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 20 MEHEFIN     

      

AM
 

U2 Cemeg Uned 4 
(CYMRU) 

1410N40-1  Llyfryn Data - 1410N40-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Safon Uwch Cemeg Cydran 2 
(EDUQAS) 

A410U20-1   Llyfryn Data - A410N20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

PM
 

U2 Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 
Uned 4 
(CYMRU) 

1710U40-1 16 tud   Arholiad "llyfr agored, copi glân" yw Adran B, Uned 
4: mae disgwyl i ymgeiswyr fynd â chopïau glân o’r 
gweithiau gosod a ddewiswyd i mewn i’r ystafell 
arholiadau (h.y. heb eu hanodi). Ni ddylid, o dan 
unrhyw amgylchiadau, fynd ag unrhyw ddeunydd 
allanol arall i mewn i’r ystafell arholiadau. 

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth 
Safon Uwch Cydran 3 
(EDUQAS) 

A710U30-1  16 tud   Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

U2 Llenyddiaeth Saesneg Uned 4 
(CYMRU) 

1720U40-1 16 tud   Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

Safon Uwch Llenyddiaeth 
Saesneg Cydran 3   
(EDUQAS) 

A720U30-1  16 tud 
 

  Arholiad llyfr caeëdig yw hwn. Ni chaniateir i 
ymgeiswyr fynd â chopïau o'r testunau gosod i 
mewn i'r  arholiad. 

U2 Y Gyfraith Uned 4  
(CYMRU) 

1150N40-1 16 tud    

Safon Uwch Y Gyfraith Cydran 3  
(EDUQAS)  

A150U30-1 16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

28 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 21 MEHEFIN     

      

AM
 

Safon Uwch Daeareg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A480U30-1  Map Daearegol - A480U30-1A Bydd angen cyfrifianellau. 
Byd angen prennau mesur.  
Gellir defnyddio chwyddwydr neu 
chwyddhadur. 

 

U2 Almaeneg Uned 5  
(CYMRU) 

1820N50-1 16 tud    

Safon Uwch Almaeneg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A820U30-1 16 tud    

U2 Astudiaethau Crefyddol 
Uned 5  
(CYMRU) 

1120N50-1 16 tud 
 

   

Safon Uwch Astudiaethau 
Crefyddol Cydran 3   
(EDUQAS) 

A120U30-1  16 tud 
 

   

PM
 U2 Mathemateg Uned 4 

(CYMRU) 
1300N40-1 16 tud Cyflenwir Llyfryn Fformiwlâu – 

1300N40-1A a 
Tablau Ystadegol - 1300N40-1B 

Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

DYDD MERCHER 22 MEHEFIN     

      

AM
 U2 Dearyddiaeth Uned 4 

(CYMRU) 
1110N40-1 16 tud 

 
 Dylai offer lluniadu arferol fod ar gael i’r 

ymgeiswyr. 
 



GOFYNION ARHOLIADAU TAG MEHEFIN 2022 

29 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
 
 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 23 MEHEFIN     

      

AM
 Safon Uwch Cemeg Cydran 3  

(EDUQAS) 
A410U30-1   Llyfryn Data - A410U30-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

PM
 

U2 Mathemateg Bellach Uned 5  
(CYMRU) 

1305N50-1 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 1305N50-1A   
Tablau Ystadegol - 1305N50-1B 

Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

U2 Mathemateg Bellach Uned 6  
(CYMRU) 

1305N60-1 16 tud Llyfryn Fformiwlâu – 1305N60-1A. Bydd angen cyfrifianellau sy'n cynnwys y 
nodweddion a nodir yn y fanyleb. 

Gall fod angen cyfrifiannell graffigol. 

DYDD GWENER 24 MEHEFIN     

      

AM
 

Safon Uwch Bioleg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A400U30-1    Bydd angen cyfrifianellau.  

U2 Cyfrifiadureg Uned 4 
(CYMRU) 

1500N40-1 16 tud    

Safon Uwch Cyfrifiadureg  
Cydran 2 
(EDUQAS) 

A500U20-1  16 tud    

U2 Ffrangeg Uned 5 
(CYMRU) 

1800N50-1 16 tud    

Safon Uwch Ffrangeg Cydran 3 
(EDUQAS) 

A800U30-1  16 tud    



GOFYNION ARHOLIADAU TGAU MEHEFIN 2022 

30 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 16 MAI     

      

AM
 

Astudiaethau Crefyddol Uned 1 
(Opsiwn A – Opsiwn Dd)  
(CYMRU) 

3120NA0-1- 
3120NF0-1 

 
 

   

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Llawn) 
Llwybr A Cydran 1 
(EDUQAS) 

C120U10-1  
 

   

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Llawn) 
Llwybr B Cydran 1 
(EDUQAS) 

C120U80-1  
 

   

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Byr)  
Cydran 1 
(EDUQAS) 

C125U10-1  
 

   

PM
 

Cyfrifiadureg Cydran 1  
(EDUQAS) 

C500U10-1  
 

   

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 1 Twf, 
datblygiad a llesiant dynol  
(Ar sgrin) 
(CYMRU) 

3570NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 1 Twf, 
datblygiad a llesiant dynol  
(Ar bapur) 
(CYMRU) 

3570NB0-1     

Cymdeithaseg Cydran 1 
(EDUQAS) 

C200U10-1     

      

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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31 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 17 MAI     

      

AM
 

Bioleg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3400N20-1 
3400NB0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth: Bioleg 2 
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 4  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N40-1 
3430ND0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol 
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 3  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3445N30-1 
3445NC0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol 
(Gradd Unigol) Uned 2  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3440N20-1 
3440NB0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

PM
 

Cymraeg Iaith Uned 2 
(CYMRU) 

3000N20-1   
 

Deunydd Adnoddau - 3000N20-1A 
Cyfarwyddiadau i Gannolfannau / 
oruchwylwyr - 3000N20-1B 

 

 Ni all ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i'r 
arholiad. 

Cymraeg Ail Iaith Uned 3 
(CYMRU) 

3020U30-1    Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â geiriaduron i 
mewn i'r arholiad. 
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32 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 18 MAI     

      

AM
 

Saesneg Iaith Uned 2 
(CYMRU) 

3700U20-1  Deunydd Adnoddau - 3700U20-1A   

Saesneg Iaith Cydran 1  
(EDUQAS) 

C700U10-1 16 tud 
 

Deunydd Adnoddau i’w ddefnyddio 
gydag Adran A - C700U10-1A 

  

PM
 

Almaeneg Uned 2 Gwrando  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3820N20-1 
3820NB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Almaeneg Uned 3 Darllen  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3820N30-1 
3820NC0-1 

 
 

 
 

   

Almaeneg Cydran 2 Gwrando  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C820U20-1 
C820UB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Almaeneg Cydran 3 Darllen  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C820U30-1 
C820UC0-1 
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33 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 19 MAI     

      

AM
 

Hanes Uned 1   
(Astudiaethau A i Ch)  
(CYMRU) 

3100NA0-1-
3100ND0-1 

    

Hanes Cydran 1 
(Astudiaethau A i F) 
(EDUQAS) 

C100UA0-1-
C100UH0-1 

 
 

  Rhaid i ymgeiswyr sefyll y papur Astudiaeth 
Fanwl Di-Brydeinig a dau o'r tri phapur sy'n 
weddill ar draws cydran 1 a chydran 2. Cyfeiriwch 
at gylchlythyr addasiadau TGAU Hanes 057 o 
Ionawr  Eduqas GCSE History Adaptations . 
 

Yn cynnwys dau bapur, un awr yr un gyda 
chyfnod o ddim mwy nag 20 munud rhwng yr 
ymgeiswyr yn gorffen y papur cyntaf a dechrau'r 
ail bapur. Rhaid gwneud hyn yn yr ystafell 
arholiad, o dan amodau arholiad ffurfiol. 
 

Os mai dim ond un o'r papurau y mae ymgeisydd 
yn ei sefyll yn y sesiwn dwy awr, dylai ddechrau'r 
papur ar yr amser dechrau cyhoeddedig ar gyfer 
yr arholiad. Dylai canolfannau ddilyn canllawiau 
AAA ar gyfer pryd y gall ymgeiswyr adael yr 
ystafell arholiad (arholiadau sy'n para awr neu 
fwy). 

PM
 

Drama Uned 3 
(CYMRU) 

3690N30-1 16 tud  Ar gyfer Uned 3, rhaid mynd â chopi glân (heb ei 
anodi) o'r testun gosod a ddewiswyd ar gyfer 
Adran A i mewn i'r arholiad. Rhaid i ganolfannau 
sicrhau, pan fydd ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r 
ystafell arholiadau, fod eu testunau yn cael eu 
gwirio er mwyn cadarnhau eu bod yn lân (heb 
unrhyw anodi). Rhaid hysbysu CBAC os bydd 
unrhyw dorri rheolau'n digwydd.  

 

Drama Cydran 3 
(EDUQAS) 

C690U30-1  16 tud  Ar gyfer Cydran 3, rhaid mynd â chopi glân (heb 
ei anodi) o'r testun gosod a ddewiswyd ar gyfer 
Adran A i mewn i'r arholiad. Rhaid i ganolfannau 
sicrhau, pan fydd ymgeiswyr yn mynd i mewn i'r 
ystafell arholiadau, fod eu testunau yn cael eu 
gwirio er mwyn cadarnhau eu bod yn lân (heb 
unrhyw anodi). Rhaid hysbysu CBAC os bydd 
unrhyw dorri rheolau'n digwydd. 

 

Cydran Daeareg 1  
(Ar-sgrin)  
(EDUQAS) 

C480UB0-1   Bydd angen onglyddion. 
Bydd angen cyfrifiannell. 
Bydd angen prennau mesur. 
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34 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD GWENER 20 MAI     
      

AM
 

Mathemateg – Rhifedd   
Uned 1  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Ganolradd 
Haen Uwch 

 
 
 

3310N10-1 
3310N30-1 
3310N50-1 

 
 
 

 
 
 

 Gellir defnyddio papur dargopïo os oes angen. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 
  

Gwaherddir defnyddio cyfrifianellau ar y papurau 
hyn. 
Ni chaniateir defnyddio drychau. 

Mathemateg Cydran 1  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C300U10-1 
C300UA0-1 

 
 

 
 

 
 
Taflen fformiwlâu ychwanegol: 
C300U10-1A 
Taflen fformiwlâu ychwanegol: 
C300UA0-1A 

Gellir defnyddio papur dargopïo os oes angen. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 

Gwaherddir defnyddio cyfrifianellau ar y papurau 
hyn. 
Ni chaniateir defnyddio drychau. 
 

PM
 

Busnes Uned 1  
(CYMRU) 

3510N10-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

Busnes Cydran 1  
(EDUQAS) 

C510U10-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

Astudiaethau Ffilm Cydran 1 
(EDUQAS) 

C670U10-1 16 tud    

      
DYDD LLUN 23 MAI     

      

AM
 

Daearyddiaeth Uned 1 
(CYMRU) 

3110N10-1  
 

Ffolder Adnoddau - 3110U10-1A Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren mesur.  

Daearyddiaeth A Cydran 1 
(EDUQAS) 

C111U10-1  
 

Ffolder Adnoddau - C110U10-1A Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren mesur.  

Daearyddiaeth B Cydran 1 
(EDUQAS) 

C112U10-1  
 

 Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren mesur.  

PM
 

Ffrangeg Uned 2 Gwrando  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch  

 
 

3800N20-1 
3800NB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Ffrangeg Uned 3 Darllen  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol  
Haen Uwch 

 
 

3800N30-1 
3800NC0-1 
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35 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 24 MAI     

      

AM
 

Ffrangeg Cydran 2 Gwrando 
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C800U20-1 
C800UB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 
 

Ffrangeg Cydran 3 Darllen 
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C800U30-1 
C800UC0-1 

 
 

 
 

   

Mathemateg Uned 1 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Ganolradd 
Haen Uwch 

 
 

3300N10-1 
3300N30-1 
3300N50-1 

 
 

 
 
 

 Gellir defnyddio papur dargopïo os oes 
angen. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 
  

Gwaherddir defnyddio cyfrifianellau ar y papurau 
hyn. 
Ni chaniateir defnyddio drychau. 

PM
 

Addysg Gorfforol  
(Cwrs Llawn) Uned 1  
(CYMRU) 

3550N10-1  
 

Darperir DVD i'w ddefnyddio ar gyfer 
yr arholiadau hyn.   

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Addysg Gorfforol  
(Cwrs Byr) Uned 1  
(CYMRU) 

3555N10-1  
 

   

Addysg Gorfforol  
(Cwrs Llawn) Cydran 1  
(EDUQAS) 

C550U10-1  
 

   

Addysg Gorfforol  
(Cwrs Byr) Cydran 1  
(EDUQAS) 

C555U10-1  
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36 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 25 MAI     
      

AM
 

Llenyddiaeth Saesneg Uned 1  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3720U10-1 
3720UA0-1 

 
 

16 tud 
16 tud 

  Ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i'r arholiad. 

Llenyddiaeth Saesneg Cydran 1 
(EDUQAS) 

C722U10-A 
C722U10-B 

2 X 16 tud   Yn cynnwys dau bapur awr gorfodol. Bydd angen i 
ymgeiswyr ddefnyddio dau lyfryn ateb ar wahân, 
un ar gyfer pob un o’r papurau awr o hyd yn y 
sesiwn. 
 
Gall fod cyfnod o ddim mwy nag 20 munud rhwng 
yr ymgeiswyr yn gorffen y papur cyntaf a 
dechrau'r ail bapur. Rhaid cynnal y cyfnod egwyl 
hwn o fewn yr ystafell arholiad, o dan amodau 
arholiad ffurfiol. Dylid casglu'r papur cyntaf a'r 
llyfryn ateb ar ddiwedd yr arholiad awr cyntaf cyn 
i'r ail bapur a'r llyfryn ateb gael eu dosbarthu. 
 
Cyfeiriwch at gylchlythyr 073 –  Eduqas GCSE 
English Literature 2022 sydd ar gael i ganolfannau 
Chwefror 2022. 
 
Ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i mewn i'r 
arholiad. 
 

PM
 

Astudio’r Cyfryngau Uned 1  
(CYMRU) 

3680N10-1 16 tud    

Astudio'r Cyfryngau Cydran 1 
(EDUQAS) 

C680U10-1  Adnodd print i’w ddefnyddio gydag 
Adran A - C680U10-1A. 
Bydd hyn yn cynnwys copi o'r 
cynhyrchion set gofynnol ac adnodd 
argraffu nas gwelwyd o'r blaen. 
 

.  
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37 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 26 MAI     

      

AM
 

Sbaeneg Uned 2  Gwrando  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch  

 
 

3810N20-1 
3810NB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Sbaeneg Uned 3 Darllen  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3810N30-1 
3810NC0-1 

 
 

 
 

    
 

Sbaeneg Cydran 2 Gwrando  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C810U20-1 
C810UB0-1 

 
 

 
 

Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 

Sbaeneg Cydran 3 Darllen  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C810U30-1 
C810UC0-1 

 
 

 
 

   

PM
 

Astudiaethau Crefyddol (Cwrs 
Llawn) Llwybr A Cydran 2  
(EDUQAS) 

C120U20-1  
 

   

Astudiaethau Crefyddol (Cwrs 
Llawn) Llwybr B Cydran 2 
(EDUQAS) 

C120U90-1  
 

   

Astudiaethau Crefyddol (Cwrs 
Byr) Cydran 2 
(EDUQAS) 

C125U20-1  
 

   

Llenyddiaeth Gymraeg Uned 1 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3010N10-1 
3010NA0-1  

 
 

16 tud 
16 tud 

 Cyfarwyddiadau i 
Ganolfannau/oruchwylwyr –  
 3010N10-1A 
 3010NA0-1A 

 Ni all ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i'r 
arholiad. 
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38 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD GWENER 27 MAI     

      

AM
 

Cemeg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3410N20-1 
3410NB0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth: Cemeg 2  
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 5  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N50-1 
3430NE0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

PM
 

Cyfrifiadureg Uned 1  
(CYMRU) 

3500N10-1     

Cyfrifiadureg  
Cydran 2  
(Ar-sgrin)  
(EDUQAS) 

C500U20-1  Cyfrif penodol ar gyfer arholiad 
myfyrwyr. Ni ddylai'r cyfrif hwn fod 
yn weithredol tan y bydd yr arholiad 
yn cychwyn. 
 
Cyfarwyddiadau i ymgeiswyr - 
C500U20-1A 
 

 Bydd y ffeiliau cyfryngau gofynnol yn cael eu 
danfon gan y system Surpass a byddant ar gael 
cyn yr arholiad. Mae angen i ganolfannau ddarparu 
cyfrifiaduron gyda chyfleusterau golygu testun a 
phrosesu geiriau yn ogystal â chopi 
swyddogaethol o Python a 7-zip. Bydd rhagor o 
fanylion yn cael eu dosbarthu i ganolfannau ym 
mis Ebrill. 
   
Bydd gwaith yr ymgeiswyr yn cael ei gasglu drwy'r 
system Surpass. Dylai'r ganolfan gadw copi 
ychwanegol yn ddiogel nes bod unrhyw broses 
apelio wedi'i chwblhau. 

Electroneg Cydran 1  
(EDUQAS) 

C490UA0-1   Bydd angen cyfrifianellau.  
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39 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD LLUN 6 MEHEFIN     
      

AM
 

Almaeneg Uned 4 Ysgrifennu  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3820N40-1 
3820ND0-1 

 
 

 
 

   

Almaeneg Cydran 4 Ysgrifennu  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C820U40-1 
C820UD0-1 

 
 

 
 

  5 munud o amser darllen ychwanegol cyn 
dechrau'r arholiad. 
 
Cyfeiriwch at gylchlythyr 060 Eduqas ITM Amser 
darllen ychwanegol sydd ar gael i ganolfannau ym 
mis Chwefror 2022. 
 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 3 Twf, 
datblygiad a llesiant dynol  
(Ar sgrin) 
(CYMRU) 

3570UC0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant Uned 3 Twf, 
datblygiad a llesiant dynol  
(Ar bapur) 
(CYMRU) 

3570UD0-1     

Lladin Cydran 1 
(EDUQAS) 

C990U10-1  
 

   

PM
 

Astudiaethau Ffilm Cydran 2 
(EDUQAS) 

C670U20-1 16 tud    

Llenyddiaeth Gymraeg Uned 2  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3010N20-1  
3010NB0-1  

 
 

16 tud 
16 tud 

Cyfarwyddiadau i Ganolfannau / 
oruchwylwyr - 
3010N20-1A 
3010NB0-1A 

 Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â geiriaduron na 
thestunau gosod i mewn i’r arholiad. 
 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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40 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 7 MEHEFIN     

      

AM
 

Mathemateg – Rhifedd  
Uned 2  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Ganolradd 
Haen Uwch 

 
 
 

3310N20-1 
3310N40-1 
3310N60-1 

 
 

 
 
 
 

 Gellir defnyddio papur dargopïo os oes angen. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 
  

Ni chaniateir defnyddio drychau. 

Mathemateg Cydran 2  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C300U20-1 
C300UB0-1 

 
 

 
 

 
 
Taflen fformiwlâu ychwanegol: C300U20-1A 
Taflen fformiwlâu ychwanegol: C300UB0-1A 

Gellir defnyddio papur dargopïo os oes angen. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 

Ni chaniateir defnyddio drychau. 

PM
 

Daearyddiaeth Uned 2 
(CYMRU) 

3110N20-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren 
mesur. 

 

Daearyddiaeth A Cydran 2 
(EDUQAS) 

C111U20-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren 
mesur. 

 

Daearyddiaeth B Cydran 2 
(EDUQAS) 

C112U20-1  Ffolder Adnoddau - C112U20-1A Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren 
mesur. 
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41 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 8 MEHEFIN     
      

AM
 

Llenyddiaeth Saesneg Uned 2  
Opsiwn A (CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3720U20-1 
3720UB0-1 

 
 

16 tud 
16 tud 

  Ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i'r arholiad. 

Llenyddiaeth Saesneg Uned 2  
Opsiwn B (CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3720U30-1 
3720UC0-1 

 
 

16 tud 
16 tud 

  Ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i'r arholiad. 

Llenyddiaeth Saesneg Cydran 2 
(EDUQAS) 

C722U20-A 
C722U20-B 
C722U20-C 

2 X 16 tud 
 

  Yn cynnwys 2 bapur, 1 awr yr un. 
 
Bydd ymgeiswyr wedi astudio dwy o'r tair adran 
sydd ar gael: Blodeugerdd Barddoniaeth, 
Rhyddiaith y 19eg Ganrif a Barddoniaeth 
Anweledig. 
Bydd papur awr o hyd ar wahân ar gyfer pob un o’r 
tair adran, bydd ymgeiswyr yn cwblhau’r ddau 
bapur ar gyfer y meysydd astudio y maent wedi’u 
dewis. Bydd angen i ymgeiswyr ddefnyddio dau 
lyfryn ateb ar wahân – un ar gyfer pob un o’r 
papurau awr o hyd yn y sesiwn. 
Rhaid cael cyfnod o ddim mwy nag 20 munud 
rhwng yr ymgeiswyr yn gorffen y papur cyntaf a 
dechrau'r ail bapur. Rhaid gwneud hyn yn yr 
ystafell arholiad, o dan amodau arholiad ffurfiol. 
Dylid casglu’r papur cyntaf a’r llyfryn ateb ar 
ddiwedd yr arholiad awr cyntaf cyn i’r ail bapur a’r 
llyfryn ateb gael ei ddosbarthu. 
 
Cyfeiriwch at gylchlythyr 073  Eduqas GCSE English 
Literature 2022, sydd ar gael i ganolfannau 
Chwefror 2022. 
 
Ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i mewn i'r 
arholiad. 
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42 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnaul 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 8 MEHEFIN     

      

PM
 

Ffiseg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3420N20-1 
3420NB0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

Gwyddoniaeth: Ffiseg 2 
(Dwyradd) Uned 6  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N60-1 
3430NF0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Llawn) 
LLWYBR A  
Cydran 3 Opsiynau 1-5 
(EDUQAS) 

C120U30-1- 
C120U70-1 

 
 

 

   

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Llawn) 
Llwybr B  
Cydran 3 Opsiwn 4 
(EDUQAS) 

C120U60-1  
 

   

Astudiaethau Crefyddol  
(Cwrs Byr)  
Cydran 3 Opsiynau 1-5 
(EDUQAS) 

C125U30-1- 
C125U70-1 
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43 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnaul 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 9 MEHEFIN     

      

AM
 

Hanes Cydran 2 
(Astudiaethau A i F)  
(EDUQAS) 

C100U10-1- 
 C100U80-1 

 
 

  Rhaid i ymgeiswyr sefyll y papur Astudiaeth Fanwl 
Di-Brydeinig (cydran 1) a dau o'r tri phapur sy'n 
weddill ar draws cydran 1 a chydran 2. Cyfeiriwch 
at gylchlythyr addasiadau TGAU Hanes 0057 o 
Ionawr  Eduqas GCSE History Adaptations . 
 
Yn cynnwys dau bapur, un o 45 munud ac un o 1 
awr a 15 munud, gyda chyfnod o ddim mwy nag 
20 munud rhwng yr ymgeiswyr yn gorffen y papur 
cyntaf a dechrau'r ail bapur. Rhaid gwneud hyn yn 
yr ystafell arholiad, o dan amodau arholiad ffurfiol. 
 
Os mai dim ond un o'r papurau y mae ymgeisydd 
yn ei sefyll yn y sesiwn dwy awr, dylai ddechrau'r 
papur ar yr amser dechrau cyhoeddedig ar gyfer yr 
arholiad. Dylai canolfannau ddilyn canllawiau AAA 
ar gyfer pryd y gall ymgeiswyr adael yr ystafell 
arholiad (arholiadau sy'n para awr neu fwy). 
 

Cymraeg Iaith Uned 3 
(CYMRU) 

3000N30-1   
 

Deunydd Adnoddau -3000N30 - 1A 
Cyfarwyddiadau i Ganolfannau / 
oruchwylwyr -  3000N30-1B 

 Ni all ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i'r 
arholiad. 

Cymraeg Ail Iaith Uned 4 
(CYMRU) 

3020U40-1    Ni all ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i'r 
arholiad. 

PM
 

Astudiaethau Crefyddol Uned 2 
(opsiynau A-D) 
(CYMRU) 

3120N10-1-
3120N50-1 

    

Astudiaethau Crefyddol Uned 3  
(CYMRU) 

3121N30-1     
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44 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnaul 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

 
 
 
 

     
DYDD GWENER 10 MEHEFIN     
      

AM
 

Saesneg Iaith Uned 3 
(CYMRU) 

3700U30-1  Deunydd Adnoddau - 3700U30-1A   

Saesneg Iaith Cydran 2 
(EDUQAS) 

C700U20-1 16 tud 
 

Deunydd Adnoddau i’w ddefnyddio 
gydag Adran A - C700U20-1A    

  

PM
 

Electroneg Cydran 2  
(EDUQAS) 

C490U20-1   Bydd angen cyfrifianellau.  

Daeareg Cydran 2  
(EDUQAS) 

C480U20-1  Rhagfap - C480U20-1A 
Taflen Ddata - C480U20-1B 

Bydd angen onglyddion. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Byd angen prennau mesur.  

 

TGCh Uned 1  4331/01     

Cymdeithaseg Cydran 2  
(EDUQAS) 

C200U20-1     

       

DYDD LLUN 13 MEHEFIN     

 

      

AM
 Hanes Uned 2  

(Astudiaethau A i Ch)  
(CYMRU) 

3100NE0-1- 
3100NH0-1 

 
 

   

PM
 

Busnes Uned 2  
(CYMRU) 

3510N20-1  Deunydd Adnoddau - 3510N20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  

Busnes Cydran 2  
(EDUQAS) 

C510U20-1  Deunydd Adnoddau - C510U20-1A Bydd angen cyfrifianellau.  
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45 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 14 MEHEFIN     

      

AM
 

Daearyddiaeth A Cydran 3 
(EDUQAS) 

C111U30-1  
 

Ffolder Adnoddau - C111U30-1A Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren 
mesur. 

 

Daearyddiaeth B Cydran 3 
(EDUQAS) 

C112U30-1  
 

Ffolder Adnoddau - C112U30-1A Cewch ddefnyddio cyfrifiannell a phren 
mesur. 

 

Mathemateg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Ganolradd 
Haen Uwch  

 
 

3300N20-1 
3300N40-1 
3300N60-1 

 
 

 
 
 

 Gellir defnyddio papur dargopïo os oes 
angen. 
Bydd angen cyfrifianellau. 
Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a 
chwmpas. 

Ni chaniateir defnyddio drychau. 
 

PM
 

Astudio’r Cyfryngau Uned 2  
(CYMRU) 

3680N20-1 16 tud    

Astudio'r Cyfryngau Cydran 2 
(EDUQAS) 

C680U20-1  Ar gyfer Adran A: 
Adnodd clyweledol (DVD) a 
Chyfarwyddiadau i Ganolfannau – 
C680U10-1D 
 
 
 
 
 
 
 
Taflen nodiadau ymgeisydd ar gyfer 
gwneud nodiadau gyda'r adnodd 
clyweledol – C680U20-1NS 

 

 Bydd y DVD yn cynnwys dau o ddyfyniadau: un ar 
gyfer drama drosedd ac un ar gyfer sitcom. Dylid 
dangos un dyfyniad yn unigi'r ymgeiswyr. Dylai 
swyddogion arholiadau roi gwybod i'r 
goruchwyliwr pa ddarn i'w ddangos a dylai'r 
goruchwyliwr ddewis y dyfyniad priodol gan 
ddefnyddio'r ddewislen DVD a ddarperir.  
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 
 
Rhaid peidio â chyflwyno'r taflenni nodiadau 
gyda'r llyfryn atebion. Rhaid eu casglu oddi wrth 
ymgeiswyr ar ddiwedd yr arholiad a'u gwaredu'n 
gyfrinachol. 
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46 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 15 MEHEFIN     
 
 
 
 
 

     

AM
 

Bioleg Uned 1 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3400N10-1 
3400NA0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth: Bioleg 1  
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 1  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N10-1 
3430NA0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol  
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 2  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3445N20-1 
3445NB0-1 

 
 
 

 
 

Ffolder Adnoddau 3445N20-1B   Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol  
(Dyfarniad Unigol) Uned 1  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3440N10-1 
3440NA0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

PM
 

Dylunio a Thechnoleg Uned 1 – 
Dylunio Peirianyddol  
(CYMRU) 

3601N10-1   Bydd angen cyfrifianellau. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg Uned 1 – 
Ffasiwn a Thecstilau  
(CYMRU) 

3602N10-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg Uned 1 – 
Dylunio Cynnyrch  
(CYMRU) 

3603N10-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Dylunio a Thechnoleg Cydran 1  
(EDUQAS) 

C600U10-1   Dylai fod offer lluniadu arferol a 
chyfrifiannell ar gael i ymgeiswyr 
Gall fod angen pensiliau lliw. 
Gall fod angen prennau mesur. 

 

Lladin Cydran 2 
(EDUQAS) 

C990U20-1  
 

Deunydd Adnoddau - C990U20-1A   
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47 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 16 MEHEFIN     

      

AM
 

Amgylchedd Adeiledig Uned 1  
(Ar-sgrin)  
(CYMRU) 

3509N10-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Cyfrifiadureg Uned 2  
(Ar-sgrin)  
(CYMRU) 

3500N20-1  Cyfrif penodol ar gyfer arholiad 
myfyrwyr. Ni ddylai'r cyfrif hwn fod 
yn weithredol tan y bydd yr 
arholiad yn cychwyn. 
 

 Bydd y ffeiliau cyfryngau gofynnol yn cael eu 
danfon gan y system Surpass a byddant ar gael 
cyn yr arholiad. Mae angen i ganolfannau ddarparu 
cyfrifiaduron gyda chyfleusterau golygu testun a 
phrosesu geiriau yn ogystal â chopi ymarferol o 
Greenfoot. (fersiwn 2.4.2 yn unig) a 7-zip.. 
 
Bydd gwaith yr ymgeiswyr yn cael ei gasglu drwy'r 
system Surpass. Dylai'r ganolfan gadw copi 
ychwanegol yn ddiogel nes bod unrhyw broses 
apelio wedi'i chwblhau. 

PM
 

Ffrangeg Uned 4 Ysgrifennu 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3800N40-1 
3800ND0-1 

 
 

 
 

   

Ffrangeg Cydran 4 Ysgrifennu  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C800U40-1 
C800UD0-1 

 
 

 
 

  5 munud o amser darllen ychwanegol cyn 
dechrau'r arholiad. 
 
Cyfeiriwch at gylchlythyr 060 Eduqas ITM Amser 
darllen ychwanegol sydd ar gael i ganolfannau ym 
mis Chwefror 2022. 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk


GOFYNION ARHOLIADAU TGAU MEHEFIN 2022 

48 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD GWENER 17 MEHEFIN     

      

AM
 

Sbaeneg Uned 4 Ysgrifennu  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3810N40-1 
3810ND0-1 

 
 

 
 

   

Sbaeneg Cydran 4 Ysgrifennu  
(EDUQAS) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

C810U40-1 
C810UD0-1 

 
 

 
 

  5 munud o amser darllen ychwanegol cyn 
dechrau'r arholiad. 
 
Cyfeiriwch at gylchlythyr 060 Eduqas ITM Amser 
darllen ychwanegol sydd ar gael i ganolfannau ym 
mis Chwefror 2022. 

PM
 

Cemeg Uned 1 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3410N10-1 
3410NA0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

Gwyddoniaeth: Cemeg 1  
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 2  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N20-1 
3430NB0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 



GOFYNION ARHOLIADAU TGAU MEHEFIN 2022 

49 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 20 MEHEFIN     
      

AM
 

Ffiseg Uned 1 Haen Sylfaenol 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol  
Haen Uwch 

 
 

3420N10-1 
3420NA0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
Efallai y bydd angen cwmpasau. 
 

 

Gwyddoniaeth: Ffiseg 1 
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 3  
(CYMRU)  
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3430N30-1 
3430NC0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

Gwyddoniaeth Gymhwysol 
(Dyfarniad Dwyradd) Uned 1  
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 
 

3445N10-1 
3445NA0-1 

 
 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 

PM
 

Bwyd a Maeth Uned 1  
(Ar bapur) (CYMRU) 

3560NA0-1     

Bwyd a Maeth Uned 1  
(Ar-sgrin)  
(CYMRU) 

3560NB0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Paratoi Bwyd a Maeth Cydran 1 
(Ar-papur)  
(EDUQAS) 

C560UA0-1     

Paratoi Bwyd a Maeth Cydran 1 
(Ar-sgrin)  
(EDUQAS) 

C560UB0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

TGCh Uned 3  4333/01     

      

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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GOFYNION ARHOLIADAU TGAU MEHEFIN 2022 

50 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      DYDD MAWRTH 21 MEHEFIN     

      

AM
 Hanes Uned 3  

(Astudiaethau A i Ch)  
(CYMRU) 

3100NJ0-1 – 
3100NM0-1 

    

PM
 

Lladin Cydran 3 Opsiwn A 
(EDUQAS) 

C990UA0-1  
 

Deunydd Adnoddau - C990UA0-1A   

Lladin Cydran 3 Opsiwn B 
(EDUQAS) 

C990UB0-1  
 

   

      
DYDD MERCHER 22 MEHEFIN     
      

AM
 

Cerddoriaeth Uned 3 
(CYMRU) 

3660N30-1  Darperir CDau i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Caiff y Prawf Gwrando ei recordio ar un CD. Caiff 
pob saib ei amseru ar y CD. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

Cerddoriaeth Cydran 3 
(EDUQAS) 

C660U30-1  Darperir dau CD i'w defnyddio yn yr 
arholiad hwn. 

 Caiff y Prawf Gwrando ei recordio ar ddau CD. 
Caiff pob saib ei amseru ar y CD. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 



GOFYNION ARHOLIADAU TGAU MEHEFIN 2022 

51 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

PAPURAU WRTH GEFN     

DYDD MERCHER 22 MEHEFIN     

      

PM
 

Bioleg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3400N40-1 
3400ND0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

DYDD IAU 23 MEHEFIN     

      

AM
 

Cemeg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3410N40-1 
3410ND0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

PM
 

Ffiseg Uned 2 
(CYMRU) 
Haen Sylfaenol 
Haen Uwch 

 
 

3420N40-1 
3420ND0-1 

 
 

 
 

 Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 
 

 



GOFYNION ARHOLIADAU LEFEL  MYNEDIAD MEHEFIN 2022 

52 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MAWRTH 10 MAI   

AM
 Mathemateg – Rhifedd Uned 1 6300CCL-1   Bydd angen cyfrifiannell a phren mesur. 

Gellir defnyddio papur dargopïo os oes 
angen. 

 

DYDD MERCHER 11 MAI  

AM
 Saesneg Cydran 1 6700QCL-1  Deunydd Adnoddau ar gyfer Adran 

A - 6700QCL-1A 
  

DYDD IAU 12 MAI   

AM
 Gwyddoniaeth Uned 1 6430CCL-1   Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 

a phensiliau. 
 

DYDD GWENER 13 MAI   

AM
 Cymraeg Uned 1 6020CCL-1  Deunydd Adnoddau ar gyfer Adran 

A - 6020CCL-1A 
 Ni all ymgeiswyr fynd â geiriaduron i mewn i'r 

arholiad. 
 



LEFEL  1  /  LEFEL  2  CYFFREDINOL MEHEFIN 2022 

53  I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 25 MAI     

      

PM
 Iaith Ladin, Uned Graidd   

Lefel 1  
9511/01  

 
Deunydd Adnoddau - 9511-01A   

      
DYDD LLUN 13 MEHEFIN     
      

PM
 

Iaith Ladin Ychwanegol  
Lefel 1  

9514/01  Deunydd Adnoddau - 9514-01A   

Testunau Gwareiddiad Rhufain  
Lefel 1  

9512/01     

DYDD MAWRTH 21 MEHEFIN     
      

AM
 Mathemateg Ychwanegol   

Lefel 2 
9550/01   Gellir defnyddio papur dargopïo os oes 

angen. 
Bydd angen cyfrifianellau. 

Ni chaniateir defnyddio drychau. 



DYFARNIADAU/TYSTYSGRIFAU GALWEDIGAET HOL MEHEFIN 2022 

54       I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD MERCHER 18 MAI     

      

PM
 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol – 
Uned 1 Datblygiad Dynol  
(Ar-sgrin)  

5579UA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Uned 1 Datblygiad Dynol  
(Ar bapur)  

5579UB0-1     

      
DYDD GWENER 20 MAI      
      

PM
 

Gweithrediadau Digwyddiadau  
Uned 1 Y Diwydiant Digwyddiadau  
(Ar-sgrin)  

5599NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Gweithrediadau Digwyddiadau  
Uned 1 Y Diwydiant Digwyddiadau  
(Ar bapur) 

5599NB0-1   Gall fod angen cyfrifiannell. 
 

 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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DYFARNIADAU/TYSTYSGRIFAU GALWEDIGAET HOL MEHEFIN 2022 

55       I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 
 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD IAU 26 MAI  

      

AM
 

Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig  
Uned 1 Diogelwch a Diogeledd ym 
maes Adeiladu  
(Ar-sgrin)  
(EDUQAS) 

5909UA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig 
Uned 1 - Diogelwch a Diogeledd ym 
maes Adeiladu  
(Ar bapur) 
(EDUQAS) 

5909UB0-1     

Peirianneg Uned 3 
Datrys Problemau Peirianneg 
 

9793/01   Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

 

DYDD GWENER 27 MAI     

      

PM
 

Chwaraeon ac Egwyddorion 
Hyfforddi 
Uned 2 Ffitrwydd ar gyfer 
Chwaraeon   
(Ar-sgrin) 

5929NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Chwaraeon ac Egwyddorion 
Hyfforddi  
Uned 2 Ffitrwydd ar gyfer 
Chwaraeon   
(Ar bapur)  

5929NB0-1     

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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DYFARNIADAU/TYSTYSGRIFAU GALWEDIGAET HOL MEHEFIN 2022 

56       I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD LLUN 13 MEHEFIN    
      

PM
 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Ffrangeg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar-sgrin) 

5839NA0-1   Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled. 

Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. Mae'r ffeiliau sain gwrando 
wedi'u hintegreiddio i'r asesiad. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. Arholiad ar-
sgrin enghreifftiol ar gael o dan adnoddau ar 
dudalen pwnc Global Business Communication y 
wefan. 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Ffrangeg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar bapur) 

5839NB0-1  Ffeil sain MP3 Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled.Dyfais unigol (gliniadur neu 
chwaraewr MP3) i bob ymgeisydd gael 
mynediad i ffeil sain MP3.  

Ffeil sain ar gael ar wefan ddiogel ar i'w llwytho i 
lawr ar liniaduron neu chwaraewyr MP3. Yr 
ymgeiswyr i gael mynediad unigol i'r ffeiliau sain.  
Rhaid atal mynediad i'r rhyngrwyd. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

DYDD MAWRTH 14 MEHEFIN      
      

PM
 

Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig   
Uned 1 - Diogelwch a Diogeledd ym 
maes Adeiladu 

9811/01    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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DYFARNIADAU/TYSTYSGRIFAU GALWEDIGAET HOL MEHEFIN 2022 

57       I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor.Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD MERCHER 15 MEHEFIN      
      

PM
 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Almaeneg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar-sgrin) 

5849NA0-1   Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled. 

Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. Mae'r ffeiliau sain gwrando 
wedi'u hintegreiddio i'r asesiad. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. Arholiad ar-
sgrin enghreifftiol ar gael o dan adnoddau ar 
dudalen pwnc Global Business Communication y 
wefan. 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Almaeneg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar bapur) 

5849NB0-1  Ffeil sain MP3  Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled.Dyfais unigol (gliniadur neu 
chwaraewr MP3) i bob ymgeisydd gael 
mynediad i ffeil sain MP3. 

Ffeil sain ar gael ar wefan ddiogel i'w lwytho i lawr 
ar liniaduron neu chwaraewyr MP3. Mae ar 
ymgeiswyr angen mynediad unigol i'r ffeiliau sain.  
Rhaid atal mynediad i'r rhyngrwyd. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

DYDD IAU 16 MEHEFIN      
      

AM
 Busnes Adwerthu - Busnes Adwerthu 

Uned 2 
9782/01   Bydd angen cyfrifianellau. 

 
 

PM
 

Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig 
Uned 3 Cynllunio Prosiectau 
Adeiladu (Ar-sgrin) 
 

5909NC0-1   Gellir defnyddio cyfrifianellau. Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig 
Uned 3 Cynllunio Prosiectau 
Adeiladu (Ar bapur) 
 

5909ND0-1   Gellir defnyddio cyfrifianellau.  

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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58  I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 
 

 

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnaul 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD LLUN 20 MEHEFIN      
      

PM
 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Sbaeneg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar-sgrin) 

5859NA0-1   Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled. 

Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. Mae'r ffeiliau sain gwrando 
wedi'u hintegreiddio i'r asesiad. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. Arholiad ar-
sgrin enghreifftiol ar gael o dan adnoddau ar 
dudalen pwnc Global Business Communication y 
wefan. 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – 
Sbaeneg  
Uned 2 Teithio Byd-eang 
(Ar bapur) 

5859NB0-1  Ffeil sain MP3  Gellir defnyddio geiriadur dwyieithog copi 
caled. Dyfais unigol (gliniadur neu 
chwaraewr MP3) i bob ymgeisydd gael 
mynediad i ffeil sain MP3. Rhaid atal 
mynediad i'r rhyngrwyd. 

Ffeil sain ar gael ar wefan ddiogel i'w llwytho i lawr 
ar liniaduron neu chwaraewyr MP3. Mae ar 
ymgeiswyr angen mynediad unigol i'r ffeiliau sain.  
Rhaid atal mynediad i'r rhyngrwyd. 
 
Cyfeiriwch at dudalen (ii) ynghylch y newid yn y 
weithdrefn ar gyfer agor adnoddau clyweledol. 

DYDD MAWRTH 21 MEHEFIN      
      

PM
 

Lletygarwch ac Arlwyo Manyleb A 
Uned 1 - Y Diwydiant Lletygarwch ac 
Arlwyo 
(Ar-sgrin) 

5569NA0-1  
 

  Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Lletygarwch ac Arlwyo Manyleb A 
Uned 1 - Y Diwydiant Lletygarwch ac 
Arlwyo 
(Ar bapur) 

5569NB0-1  
 

 

   

Twristiaeth - Busnes Twristiaeth 
Uned 2 

9802/01 
 

 
 

 
 

Cewch ddefnyddio cyfrifiannell. 
 

 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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TYSTYSGRIFAU/DIPLOMÂU CYMHWYSOL MEHEFIN 2022 

59  I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  
 

Gwybodaeth Gyffredinol 

      
DYDD IAU 19 MAI     

      

AM
 

Gwyddor Feddygol  
Uned 1 - Papur Ysgrifenedig 

4463N10-1  Deunydd Adnoddau - 4463N10-
1B 

Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

Ffolder adnoddau i'w darparu ar ddiwrnod yr 
arholiadau.  Deunydd sy'n cael ei ryddhau o flaen 
llaw ar gael i'w lwytho i lawr un mis cyn yr arholiad  
– 4463N10-1A 

 
 

     
DYDD GWENER 20 MAI     

     

AM
 

Troseddeg  
Uned 2 – Damcaniaethau 
Troseddegol  
(Ar-sgrin) 

4543NA0-1   
 

  Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 
 

Troseddeg  
Uned 2 – Damcaniaethau 
Troseddegol  
(Ar bapur) 

4543NB0-1   
 

   

DYDD GWENER 27 MAI      
      

PM
 

Twristiaeth  
Uned 1 - Y Deyrnas Unedig fel 
Cynnyrch Twristiaeth  
(Ar-sgrin) 

4583NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Twristiaeth  
Uned 1 - Y Deyrnas Unedig fel 
Cynnyrch Twristiaeth 
(Ar bapur) 

4583NB0-1    . 

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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60  I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 
 
  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD LLUN 6 MEHEFIN     

      

AM
 

Busnes Uned 1 ---  
Y Gyfundrefn: Goroesiad a 
Ffyniant 
(Ar bapur) 

4513NB0-1   
 

   

Gwyddor Bwyd a Maeth Uned 1 - 
Diwallu Anghenion Maethol 
Grwpiau Penodol  

4563NB0-1  
 

 Bydd angen cyfrifianellau. Mae angen 15 munud o amser darllen ychwanegol 
ar ddechrau'r arholiad. 

DYDD MAWRTH 7 MEHEFIN     

      

AM
 

Gwyddor Feddygol  
Uned 6 - Astudiaeth Achos 
Meddygol 

4463N60-1  
 

Deunydd Adnoddau 4463N60-1B Bydd angen cyfrifianellau, prennau mesur 
a phensiliau. 

Ffolder adnoddau i'w darparu ar ddiwrnod yr 
arholiadau.  Deunydd sy'n cael ei ryddhau o flaen 
llaw ar gael i'w lwytho i lawr un mis cyn yr arholiad  
– 4463N60-1A 

PM
 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Uned 1 (Cyfoes)  
Materion Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol  
(Ar-sgrin) 
(EDUQAS) 

4573UA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Uned 1 (Cyfoes) Materion Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol  
(Ar bapur)  
(EDUQAS) 

4573UB0-1     

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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61 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

  

      AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

      

DYDD MERCHER 8 MEHEFIN     

      

AM
 

Twristiaeth  
Uned 3 – Y Diwydiant Twristiaeth 
Dynamig  
(Ar-sgrin) 

4583NC0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Twristiaeth  
Uned 3 – Y Diwydiant Twristiaeth 
Dynamig (Ar bapur) 

4583ND0-1     

PM
 

Arfer Adeiladu Proffesiynol  
Uned 2 - Creu'r Amgylchedd 
Adeiledig (Ar-sgrin) 

4903NA0-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell. Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Arfer Adeiladu Proffesiynol  
Uned 2 - Creu'r Amgylchedd 
Adeiledig (Ar bapur) 

4903NB0-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell.  

DYDD IAU 9 MEHEFIN     

      

AM
 

Troseddeg  
Uned 4 –  Trosedd a Chosb  
(Ar-sgrin) 

4543NC0-1  
 

   Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Troseddeg  
Uned 4 –  Trosedd a Chosb  
(Ar bapur) 

4543ND0-1   
 

   

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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TYSTYSGRIFAU/DIPLOMÂU CYMHWYSOL MEHEFIN 2022 

62 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

 

      
AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w Cyflenwi 

gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan 

y Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD LLUN 20 MEHEFIN     

      

AM
 

Busnes  
Uned 3 - Strategaethau 
Cyfundrefnol a Gwneud 
Penderfyniadau  
(Ar bapur) 

4513ND0-1  
 

 Cewch ddefnyddio cyfrifiannell  

Busnes  
Uned 4 - Strategaethau  Gwneud 
Penderfyniadau mewn  Sefydliadau 
Arwerthu  
(Ar bapur) 

4513NF0-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell.  

DYDD MERCHER 22 MEHEFIN     

      

AM
 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Uned 5 - Ymddygiad a Datblygiad 
Dynol 
(Ar-sgrin) 
(EDUQAS) 
 

4573UC0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Uned 5 - Ymddygiad a Datblygiad 
Dynol  
(Ar bapur) (EDUQAS) 

4573UD0-1     

PM
 

Arfer Adeiladu Proffesiynol  
Uned 3 - Gwerthfawrogi a 
Defnyddio’r Amgylchedd Adeiledig 
(Ar-sgrin) 

4903NC0-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell. Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur 
sgrap a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Arfer Adeiladu Proffesiynol  
Uned 3 - Gwerthfawrogi a 
Defnyddio’r Amgylchedd Adeiledig 
(Ar bapur) 

4903ND0-1   Cewch ddefnyddio cyfrifiannell.  

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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IECHYD A GOFAL CYMD EITHASOL,  A  GOFAL PLANT –  CYMRU MEHEFIN 2022 

63 I osgoi’r posibilrwydd o dorri diogelwch yr arholiad rhaid cymryd pob gofal i wirio bod y pecynnau papurau cwestiynau cywir yn cael eu hagor. Rhaid i' r Swyddog 
Arholiadau, yn ogystal ag un aelod arall o' r tîm arholiadau wirio’r amser a’r dyddiad ar y papur ynghyd ag unrhyw fanylion eraill cyn agor y pecyn. 

 

 

 

  

      
AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD MERCHER 25 MAI     
      

PM
 

Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-
destunau  
Uned 1 Hybu iechyd a llesiant drwy 
gydol camau bywyd  
(Ar sgrin) 

5972NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur sgrap 
a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-
destunau  
Uned 1 Hybu iechyd a llesiant drwy 
gydol camau bywyd  
(Ar bapur) 

5972NB0-1     

DYDD GWENER 27 MAI     
      

PM
 

Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol:  Egwyddorion a 
Chyd-destunau  
Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar 
dwf a datblygiad unigolion ar bob 
cam o’r rhychwant oes a sut mae 
hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac 
anghenion gofal a chymorth  
(Ar sgrin) 

4973NA0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur sgrap 
a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol:  Egwyddorion a 
Chyd-destunau  
Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar 
dwf a datblygiad unigolion ar bob 
cam o’r rhychwant oes a sut mae 
hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac 
anghenion gofal a chymorth  
(Ar bapur) 

4973NB0-1     

mailto:e-assessment@wjec.co.uk
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64   To avoid potential breaches of security care must be taken to ensure the correct question paper packets are opened. The Examinations Officer, 
with another member of the examinations team must check the time, date and any other paper details before a packet is opened. 

 

 

 

 
  

      
AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD MAWRTH 7 MEHEFIN     
      

PM
 

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori – 
Uned 216 Deall Gofal, Chwarae, 
Dysgu a Datblygiad Plant  
(Ar sgrin) 

5962N50-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur sgrap 
a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori – 
Uned 216 Deall Gofal, Chwarae, 
Dysgu a Datblygiad Plant  
(Ar bapur) 

5962N60-1     

DYDD IAU 9 MEHEFIN     
      

PM
 

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori  
Uned 330 Egwyddorion a 
damcaniaethau sy'n dylanwadu ar 
ofal, chwarae, dysgu a datblygiad 
plant yn yr 21ain ganrif yng 
Nghymru  
(Ar sgrin) 

4963N80-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur sgrap 
a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori  
Uned 330 Egwyddorion a 
damcaniaethau sy'n dylanwadu ar 
ofal, chwarae, dysgu a datblygiad 
plant yn yr 21ain ganrif yng 
Nghymru  
(Ar bapur) 

4963N90-1     
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AM/ 
PM Pwnc Pwnc/ 

Papur 
Llyfrynnau 

Ateb 
Deunyddiau i'w 

Cyflenwi gan CBAC 
Deunyddiau i'w Cyflenwi gan y 

Ganolfan/yr Ymgeisydd  Gwybodaeth Gyffredinol 

DYDD MAWRTH 15 MEHEFIN     
      

AM
 

Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol:  Egwyddorion a 
Chyd-destunau  
Uned 5 Cefnogi unigolion sydd 
mewn perygl i gyflawni'r 
canlyniadau maen nhw'n dymuno 
eu cael 
(Ar sgrin) 

4973NC0-1    Arholiad ar y sgrin. Rhaid i ganolfannau gysylltu â 
CBAC ar e-assessment@wjec.co.uk i gael manylion 
mewngofnodi i gael mynediad i'r ffeiliau gosod 
meddalwedd a rhaid iddynt brofi'r feddalwedd cyn 
unrhyw arholiadau. 
Gellir darparu papur plaen i ymgeiswyr wneud 
nodiadau a gwaith. Rhaid casglu a dinistrio papur sgrap 
a ddefnyddir gan ymgeiswyr. 

Lefel 3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol:  Egwyddorion a 
Chyd-destunau  
Uned 5 Cefnogi unigolion sydd 
mewn perygl i gyflawni'r 
canlyniadau maen nhw'n dymuno 
eu cael 
(Ar bapur) 

4973ND0-1     
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