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TGAU / TAG / BAGLORIAETH CYMRU / PROJECT ESTYNEDIG / 
GALWEDIGAETHOL / LEFEL MYNEDIAD   

 

 

Mae'r llyfryn hwn yn amlinellu gofynion pwnc-benodol ar gyfer pob pwnc 
sy'n defnyddio e-gyflwyno yn 2019-2020, yn ogystal â'r mathau o ffeiliau 
a argymhellir i'w defnyddio ac uchafswm maint ffeiliau wrth lwytho gwaith 
i fyny.  

Rhennir y llyfryn yn unedau/cydrannau a asesir yn fewnol ac a asesir yn 
allanol, ac yn ôl lefel y cymhwyster.  

Mae hefyd yn cynnwys cyngor cryno ynghylch y broses llwytho i fyny. 
Am gyngor manylach fesul cam, darllenwch Y Broses E-gyflwyno – 
Canllaw Canolfannau 2019 - 2020. 
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Paratoi ar gyfer e-gyflwyno 
Rhaid cymryd y camau canlynol i sicrhau bod y broses o e-gyflwyno yn mynd rhagddi yn 
ddidrafferth.  

Cyn e-gyflwyno 
Ar gyfer pob cydran 

Dyrennir cyfrif Surpass i'r Swyddog Arholiadau yn eich canolfan. I gael mynediad at 
Surpass, ewch i https://wjec.Surpass.com/login. 

Os oedd gan eich Swyddog Arholiadau gyfrif ar gyfer 2018/19, dylid defnyddio'r un Enw 
Defnyddiwr a Chyfrinair. Os yw'r manylion hyn wedi cael eu hanghofio, dewiswch 'Ddim yn 
gallu cael mynediad at eich cyfrif' (‘Can’t access your account’) ar dudalen gartref Surpass. 

Os oes gan eich canolfan Swyddog Arholiadau newydd, neu os ydych yn cofrestru pwnc e-
gyflwyno am y tro cyntaf, bydd cyfrif newydd yn cael ei greu.  

1. Bydd neges e-bost yn cael ei hanfon at Swyddog Arholiadau'r ganolfan yn ystod y 
tymor cyn y gyfres gyflwyno.  

2. Er mwyn sicrhau bod eich canolfan yn derbyn yr e-bost hwn, ychwanegwch 
'noreply@Surpass.com' at eich cysylltiadau e-bost. Yn ogystal, gwiriwch eich ffolder 
sothach. 

3. Bydd enw defnyddiwr eisoes wedi'i ddyrannu i'r ganolfan. Bydd angen creu cyfrinair 
a chwestiwn diogelwch.  

4. I orffen gosod y cyfrif dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost.  
5. Ar ôl gorffen, gellir rhannu'r manylion mewngofnodi hyn â chydweithwyr eraill yn y 

ganolfan, yn ôl ewyllys deiliad y cyfrif.  

Unedau/cydrannau a asesir yn fewnol  

1. Bydd angen mewnbynnu marciau a'u cyflwyno ar gyfer yr unedau/cydrannau perthnasol 
a asesir yn fewnol ar y Sgrin Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol, IAMIS, sydd ar gael 
ar wefan ddiogel CBAC. 

2. Unwaith y bydd y marciau wedi'u cyflwyno mae IAMIS yn creu'r sampl yn syth. Bydd 
codau Allwedd ar gyfer yr ymgeiswyr sy'n rhan o'r sampl yn ymddangos yn y tab 
Goruchwylio (Invigilate) ar Surpass o fewn 48 awr i'r sampl gael ei gynhyrchu. Felly, er 
mwyn bodloni terfyn amser cyflwyno gwaith eich pwnc, dylid cyflwyno marciau o leiaf 72 
awr cyn y terfyn amser a gyhoeddwyd.  

3. I gael mynediad at y tab goruchwylio ac adalw codau allwedd yr ymgeiswyr, 
mewngofnodwch i https://wjec.Surpass.com/login. 

 

Unedau/cydrannau sy'n cael eu marcio'n allanol 

1. Bydd codau allwedd ar gyfer y garfan a gofrestrwyd ar gael dan y tab Goruchwylio 
(Invigilate) ar Surpass cyn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno. 

2. I gael mynediad at y tab goruchwylio ac adalw codau allwedd yr ymgeiswyr, 
mewngofnodwch i https://wjec.Surpass.com/login. 

 

https://wjec.surpass.com/Login
https://www.wjecservices.co.uk/welsh/login.asp
https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/Login


 

4 
 

 

 

Llwytho gwaith i fyny trwy e-gyflwyno 
I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny, ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 
a defnyddiwch y cod allwedd perthnasol (d.s. nid oes angen enw defnyddiwr a chyfrinair i 
lwytho gwaith i fyny).  
 

Gwybodaeth bellach a Chysylltiadau 

Rhagor o wybodaeth fanylach am lwytho 
gwaith ymgeiswyr i fyny 

Y Broses E-gyflwyno – Canllaw 
Canolfannau 2019-2020. 

Dyddiadau allweddol a therfynau amser ar 
gyfer cyflwyno 

Amserlenni Arholiadau a Therfynau 
Amser Asesiadau Mewnol 2019-2020 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â 
mynediad at gyfrif, IAMIS neu godau allwedd 
cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n 
ymwneud â chynnwys asesiadau, 
dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion 
pwnc, cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

 
  

https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
https://www.wjec.co.uk/exam-officers/Examination_Timetable_2020_final_Welsh_update_041219%20(2).pdf?language_id=2
https://www.wjec.co.uk/exam-officers/Examination_Timetable_2020_final_Welsh_update_041219%20(2).pdf?language_id=2
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications


 

5 
 

 

Bagloriaeth Cymru  
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Bagloriaeth Cymru Uwch 
Cod(au) Pwnc 90S3N1 

90S3N2 
90S3N3 
90S3N4 

Pwnc/Pynciau Bagloriaeth Cymru Uwch Project Unigol 
Bagloriaeth Cymru Uwch Her Menter a Chyflogadwyedd 
Bagloriaeth Cymru Uwch Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 
Bagloriaeth Cymru Uwch Her y Gymuned 

Manylion Dylid cyflwyno ffeiliau zip. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Portffolio llawn yr ymgeisydd 
• Llyfryn Ymgeisydd llawn wedi'i lofnodi gan yr aseswr a'r 

ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

Ffeil zip yn cynnwys mp3, mp4, doc, pdf, xls, ppt, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

100 – ymgeisydd 
 

CA4 Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen 
Cod(au) Pwnc 90S9N1 

90S9N2 
90S9N3 
90S9N4 

Pwnc/Pynciau CA4 Bagloriaeth Cymru Project Unigol 
CA4 Bagloriaeth Cymru Her Menter a Chyflogadwyedd 
CA4 Bagloriaeth Cymru Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 
CA4 Bagloriaeth Cymru Her y Gymuned 

Manylion Dylid cyflwyno ffeiliau zip. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Portffolio llawn yr ymgeisydd 
• Llyfryn Ymgeisydd llawn wedi'i lofnodi gan yr aseswr a'r 

ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

Ffeil zip yn cynnwys mp3, mp4, doc, pdf, xls, ppt, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

100 – ymgeisydd 
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Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login. Ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Project Estynedig – a asesir yn fewnol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Lefel 3 
Cod(au) Pwnc 9500/03 
Pwnc/Pynciau Lefel 3 Cymhwyster y Project Estynedig (CBAC) 
Manylion RHAID cynnwys y ffeiliau canlynol yn y ffeil zip ar gyfer yr ymgeisydd 

hwn: 
 
COFNODION Y DYSGWR 

• Taflen Glawr Ffeil Project Estynedig 
• Datganiad Dysgwr y Project Estynedig (wedi'i lofnodi gan y 

dysgwr a'r goruchwyliwr) 
• Cynnig a Theitl y Project Estynedig – EPF1 
• Cofnodion y Project Estynedig – EPF2A-E 
• Canlyniad y Project Estynedig – EPF3 
• Cyflwyniad y Project Estynedig (yn cynnwys nodiadau siarad) – 

EPF4 (os ydych yn defnyddio Prezi dylech ei lwytho i fyny fel 
ffeil PDF) 

• Unrhyw dystiolaeth ychwanegol (os yn berthnasol) 
 
COFNODION Y GORUCHWYLIWR  

• Datganiad Tyst Cyflwyniad y Project Estynedig (wedi'i lofnodi 
gan oruchwyliwr) – EPF5 

• Taflen Farciau Asesiad Terfynol Goruchwyliwr ar gyfer y Project 
Estynedig – EPF 6 

• Ffurflen Safoni Mewnol y Ganolfan 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Cofnodion y dysgwyr fel y rhestrir uchod, mewn ffeil(iau) zip 
• Cofnodion y goruchwyliwr fel y rhestrir uchod, mewn ffeil(iau) zip 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, mp4, doc, zip, ppt, pdf. 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

50 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau TGAU a Asesir yn Fewnol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc 
wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 
0. 

Cyfrifiadureg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3500N30 
Pwnc/Pynciau Cyfrifiadureg Uned 3 (Cymru)  
Manylion Rhaid i ymgeiswyr gwblhau project unigol yn unol â'r dasg a ddarperir gan 

CBAC a gofynion y fanyleb. 
 
Atgoffir athrawon i wirio'r wybodaeth a roddir yn y fanyleb ynghylch 
gofynion TGAU Cyfrifiadureg 3500N30 Uned 3. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
 

• Ffurflen datganiad ymgeisydd a marciau 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

Cyfrifiadureg (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C500U30 
Pwnc/Pynciau Cyfrifiadureg Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i ymgeiswyr gwblhau project unigol yn unol â gofynion y fanyleb. 

 
Atgoffir athrawon i wirio'r wybodaeth a roddir yn y fanyleb ynghylch 
gofynion TGAU Cyfrifiadureg C500N30 Cydran 3. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
 

• Ffurflen datganiad ymgeisydd 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Drama (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3690N10 
Pwnc/Pynciau Drama Uned 1 (Cymru) 
Manylion Rhaid i waith ymarferol pob ymgeisydd naill ai gael ei anfon drwy'r post 

gyda'r gwaith ysgrifenedig neu ei gyflwyno drwy Surpass. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Fideo o berfformiad y grŵp 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w 

llwytho i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad i'w lwytho i fyny 
mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mkv, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

200 (rhaid cyflwyno unrhyw beth mwy drwy'r post) 

Drama (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C690U10 
Pwnc/Pynciau Drama Cydran 1 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i waith ymarferol pob ymgeisydd naill ai gael ei anfon drwy'r post 

gyda'r gwaith ysgrifenedig neu ei gyflwyno drwy Surpass. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Fideo o berfformiad y grŵp 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w 

lwytho i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau sydd yn y sampl. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad 
i'w lwytho i fyny mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mkv, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

200 (rhaid cyflwyno unrhyw beth mwy drwy'r post) 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Saesneg (CBAC – Cymru yn unig) 
Cod(au) Pwnc 3700U10 
Pwnc/Pynciau Saesneg Iaith Uned 1 (Cymru) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Task 1: Individual Researched Presentation (clyweledol) 
• Task 2: Responding and Interacting – trafodaeth grŵp 

(clyweledol) 
• Nodiadau'r ymgeisydd 
• Taflenni marciau ar gyfer y ddwy dasg 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, mp4, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

120 

 
Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Astudiaethau Ffilm (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C670U30 
Pwnc/Pynciau Astudiaethau Ffilm Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Detholiad o ffilm (2 funud i 2 funud 30 eiliad) 
• Detholiad o sgript ffilm (800 i 1000 o eiriau) 
• Sgript ffilmio (tua 1 munud o amser sgrin, yn cyfateb i tua 

1 dudalen o sgript ffilm) 
• Dadansoddiad gwerthusol (rhwng 750 ac 850 o eiriau) 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mov, avi, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

TGCh (CBAC – Cymru yn unig) 
Cod(au) Pwnc 4332/51 
Pwnc/Pynciau TGCh Uned 2 (Cymru) 
Manylion Dylid cyflwyno ar fformat pdf yn unig 
I'w llwytho i fyny Rhaid i ymgeiswyr gwblhau portffolio unigol yn unol â'r dasg a ddarperir gan 

CBAC a gofynion y fanyleb. 
 
Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Ffurflen datganiad ymgeisydd a marciau 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

 
Gall canolfannau gyflwyno hyd at 4 ffeil fesul ymgeisydd. 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

 

Cod(au) Pwnc 4334/51 
Pwnc/Pynciau TGCh Uned 4 (Cymru) 
Manylion Dylid cyflwyno ffeiliau zip yn unig 
I'w llwytho i fyny Rhaid i ymgeiswyr gwblhau portffolio unigol yn unol â'r dasg a ddarperir gan 

CBAC a gofynion y fanyleb. 
 
Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Ffurflen datganiad ymgeisydd a marciau 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

 
Dylid cyflwyno ffurflenni datganiad ymgeisydd ac un daflen grid 
marciau ar eu pen eu hunain mewn ffolder wedi'i labelu'n glir. 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications


 

13 
 

 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Astudio'r Cyfryngau (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3680N30 
Pwnc/Pynciau Astudio’r Cyfryngau Uned 3 (Cymru) 
Manylion Cynhyrchu 

Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau cyfryngau a 
restrir ar dudalennau 19 a 20 y fanyleb. 

• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 
grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr, un 
ddogfen ar gyfer y gwaith ymchwil, ac ati. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y 

daflen glawr 
• Os bydd y sampl yn cynnwys gwaith sydd wedi'i gwblhau 

mewn pâr, rhaid llenwi'r ffurflen grŵp a'i llwytho i fyny o dan y 
cod allwedd gweinyddwr. Dylid llwytho cynyrchiadau 
clyweledol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd gan ddefnyddio'u 
codau allwedd unigol. Os gofynnir am waith dau ymgeisydd 
a weithiodd mewn pâr fel rhan o'r sampl, dylid llwytho'r 
gwaith clyweledol i fyny ddwywaith.  

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd, gan gynnwys taflen glawr 

wedi'i chwblhau, gwaith ymchwil, gwaith cynllunio, 
cynhyrchiad a dadansoddiad myfyriol.   

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, mp4, mov, avi, wmv, doc, pdf, zip, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 



 

 

Astudio'r Cyfryngau (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C680U30 
Pwnc/Pynciau Astudio'r Cyfryngau Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau cyfryngau a 

restrir ym mriffiau Asesiad Di-arholiad TGAU Astudio'r Cyfryngau. 
 

• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 
grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr ac un 
ddogfen ar gyfer y cynhyrchiad. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y daflen 

glawr 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Portffolio llawn yr ymgeisydd gan gynnwys taflen glawr wedi'i 
chwblhau 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mov, avi, doc, pdf, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cerddoriaeth (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3660N10 
Pwnc/Pynciau Cerddoriaeth: Uned 1 (Cymru) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid llwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd yn eich sampl: 

• O leiaf 2 ffeil sain gan gynnwys un ensemble 
• Sgôr neu ddalen ganllaw ar gyfer pob darn sydd wedi'i 

berfformio 
• 1 nodyn rhaglen 
• 1 daflen farciau wedi'i llofnodi gan yr athro a'r ymgeisydd 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Cod(au) Pwnc 3660N20 
Pwnc/Pynciau Cerddoriaeth: Uned 2 (Cymru) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid llwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd yn eich sampl: 

• 2 ffeil sain  
• 2 sgôr neu gyfwerth 
• 1 gwerthusiad 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cerddoriaeth (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C660U10 
Pwnc/Pynciau Cerddoriaeth Cydran 1 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid llwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd yn eich sampl: 

• O leiaf 2 ffeil sain gan gynnwys un ensemble 
• Sgôr neu ddalen ganllaw ar gyfer pob darn sydd wedi'i 

berfformio 
• 1 daflen farciau wedi'i llofnodi gan yr athro a'r ymgeisydd 

 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Cod(au) Pwnc C660U20 
Pwnc/Pynciau Cerddoriaeth Cydran 2 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid llwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd yn eich sampl: 

• 2 ffeil sain  
• 2 sgôr neu gyfwerth 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cymraeg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3000N10 
Pwnc/Pynciau Cymraeg Iaith Uned 1 
Manylion Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon wrth gadw a llwytho 

gwybodaeth yr ymgeiswyr sy'n rhan o sampl eich canolfan i fyny. 
 
Confensiwn enwi ffeiliau 
Rhif arholiad yr ymgeiswyr yn gyntaf a'u henwau cywir/llawn i ddilyn:  
 

Enwau cyntaf ac yna cyfenw 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Tasg 1: Cyflwyniad Unigol ar Sail Ymchwil (clyweledol) 
• Tasg 2: Ymateb a Rhyngweithio – trafodaeth grŵp 

(clyweledol) 
• Nodiadau'r ymgeisydd 
• Taflen farciau ar gyfer y ddwy dasg fesul ymgeisydd 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, mp4, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

120 

Llenyddiaeth Gymraeg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3010N30 

3010NC0 
Pwnc/Pynciau Llenyddiaeth Gymraeg Uned 3 Sylfaenol 

Llenyddiaeth Gymraeg Uned 3 Uwch 
Manylion Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon wrth gadw a llwytho 

gwybodaeth yr ymgeiswyr sy'n rhan o sampl eich canolfan i fyny. 
 
Confensiwn enwi ffeiliau 
Rhif arholiad yr ymgeiswyr yn gyntaf a'u henwau cywir/llawn i ddilyn:  
 

Enwau cyntaf ac yna cyfenw 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• 1 recordiad 
• 1 daflen farciau 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w llwytho 

i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf. 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau sydd yn y sampl. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad 
i'w lwytho i fyny mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

120 

 
 



 

4 
 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc 
wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 
0. 

Cymraeg Ail Iaith 
Cod(au) Pwnc 3020U10 
Pwnc/Pynciau Cymraeg Ail Iaith Uned 1 – ymateb ar lafar i sbardun gweledol 
Manylion Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon wrth gadw a llwytho 

gwybodaeth yr ymgeiswyr sy'n rhan o sampl eich canolfan i fyny. 
Confensiwn enwi ffeiliau 
Rhif arholiad yr ymgeiswyr yn gyntaf a'u henwau cywir/llawn (fel y maent 
yn ymddangos ar IAMIS): 
 

Enw(au) cyntaf ac yna cyfenw 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid i'r canlynol gael eu cyflwyno ar gyfer y sampl: 
• Recordiadau o'r trafodaethau pâr/grwp  
• Taflen baratoi'r ymgeisydd (dim ond y daflen baratoi ar gyfer yr 

ymgeisydd a nodir yn y sampl ym mhob grŵp y mae angen ei 
lwytho i fyny) 

• Y daflen farciau (gyda'r enwau wedi'u rhestru yn y drefn restrol, 
gyda'r sampl â'r marc uchaf yn gyntaf ar y daflen farciau i 
adlewyrchu'r drefn restrol ar IAMIS). Mae angen llwytho'r daflen 
hon i fyny i'r botwm ‘Programme proforma upload’ ar Surpass. 

 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau sydd yn y sampl. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad 

i'w lwytho i fyny mewn tab gwahanol. 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

25 

 

Cod(au) Pwnc 3020U20 
Pwnc/Pynciau Cymraeg Ail Iaith Uned 2 – cyfathrebu ag eraill 
Manylion Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon wrth gadw a llwytho 

gwybodaeth yr ymgeiswyr sy'n rhan o sampl eich canolfan i fyny. 
Confensiwn enwi ffeiliau 
Rhif arholiad yr ymgeiswyr yn gyntaf a'u henwau cywir/llawn (fel y maent 
yn ymddangos ar IAMIS): 
 

Enw(au) cyntaf ac yna cyfenw 
 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid i'r canlynol gael eu cyflwyno ar gyfer y sampl: 
• Recordiadau o'r trafodaethau pâr/grwp 
• Y daflen farciau (gyda'r enwau wedi'u rhestru yn y drefn restrol, 

gyda'r sampl â'r marc uchaf yn gyntaf ar y daflen farciau i 
adlewyrchu'r drefn restrol ar IAMIS). Mae angen llwytho'r daflen 
hon i fyny i'r botwm ‘Programme proforma upload’ ar Surpass. 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau sydd yn y sampl. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad 
i'w lwytho i fyny mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

25 



 

6 
 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau TGAU a Asesir yn Allanol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 3800N10, 3800NA0 

3820N10, 3820NA0 
3810N10, 3810NA0 

Pwnc/Pynciau Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg CBAC Uned 1 Haen Sylfaenol/Uwch 
Manylion Gofynnir i ymgeiswyr ddefnyddio set benodol o gardiau llafar. Bydd y 

rhestr sy'n dyrannu rhif set i bob ymgeisydd ar gael ar wefan ddiogel 
CBAC, ynghyd â ffurflenni dilysu'r athro a'r ymgeisydd. Gellir gweld 
manylion pellach am gynnal yr arholiad ar dudalen y pwnc ar wefan 
CBAC. 
 
Dylai canolfannau lwytho'r ffeiliau sain i fyny o fewn 48 awr neu ddau 
ddiwrnod gwaith ar ôl cynnal yr asesiadau llafar. Dylai'r rhain fod ar 
fformat mp3 neu wav. Gall y ganolfan enwi'r ffeiliau sain mewn unrhyw 
ffordd fyddai'n ei gwneud yn hawdd adnabod y gwaith cywir i'w lwytho i 
fyny i god allwedd pob ymgeisydd. Awgrymir: TGAU 
Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg, enw'r ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd. Dylid 
llwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny gan ddefnyddio cod allwedd unigol 
yr ymgeisydd. Wrth lwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny, nodwch ar y 
ffurflen gyflwyno ar-lein pa set o gardiau llafar a ddefnyddiwyd ar gyfer yr 
ymgeisydd. 
 
Cyn cynnal yr asesiadau, rhaid i'r ganolfan lwytho i lawr ffurflenni dilysu'r 
athro a'r ymgeisydd a rhestr o'r setiau a ddyrannwyd i bob ymgeisydd. 
Rhaid i'r athro a phob ymgeisydd lenwi'r ffurflenni yn dilyn yr asesiad ac 
yna'u sganio a'u llwytho i fyny i wefan Surpass ar ôl yr asesiad terfynol. 
Darperir cod allwedd athro/gweinyddwr ychwanegol ar gyfer hyn. 
Gallwch lwytho sawl ffurflen i fyny gan ddefnyddio'r un cod allwedd os 
oes angen copïo'r rhestr ar gyfer grwpiau addysgu neu athrawon 
gwahanol. Defnyddiwch y codau allwedd athro/gweinyddwr ar wahân ar 
gyfer pob iaith. 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Recordiad yr ymgeisydd 
• Y rhestr o’r setiau a ddyrannwyd, ffurflen(ni) dilysu'r athro a'r 

ymgeisydd – wedi'u llwytho i fyny o dan y cod allwedd 
gweinyddwr 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 
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Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc C800U10, C800UA0 

C820U10, C820UA0 
C810U10, C810UA0 

Pwnc/Pynciau Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg (Eduqas) Cydran 1 
Manylion Gofynnir i ymgeiswyr ddefnyddio set benodol o gardiau llafar. Bydd y 

rhestr sy'n dyrannu rhif set i bob ymgeisydd ar gael ar wefan ddiogel 
CBAC, ynghyd â ffurflenni dilysu'r athro a'r ymgeisydd. Gellir gweld 
manylion pellach am gynnal yr arholiad ar dudalen y pwnc ar wefan 
Eduqas. 
 
Dylai canolfannau lwytho'r ffeiliau sain i fyny o fewn 48 awr neu ddau 
ddiwrnod gwaith ar ôl cynnal yr asesiadau llafar. Dylai'r rhain fod ar 
fformat mp3 neu wav. Gall y ganolfan enwi'r ffeiliau sain mewn unrhyw 
ffordd fyddai'n ei gwneud yn hawdd adnabod y gwaith cywir i'w lwytho i 
fyny i god allwedd pob ymgeisydd. Awgrymir: TGAU 
Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg, enw'r ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd. Dylid 
llwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny gan ddefnyddio cod allwedd unigol 
yr ymgeisydd. Wrth lwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny, nodwch ar y 
ffurflen gyflwyno ar-lein pa set o gardiau llafar a ddefnyddiwyd ar gyfer yr 
ymgeisydd. 
 
Cyn cynnal yr asesiadau, rhaid i'r ganolfan lwytho i lawr ffurflenni dilysu'r 
athro a'r ymgeisydd a rhestr o'r setiau a ddyrannwyd i bob ymgeisydd. 
Rhaid i'r athro a phob ymgeisydd lenwi'r ffurflenni yn dilyn yr asesiad ac 
yna'u sganio a'u llwytho i fyny i wefan Surpass ar ôl yr asesiad terfynol. 
Darperir cod allwedd athro/gweinyddwr ychwanegol ar gyfer hyn. 
Gallwch lwytho sawl ffurflen i fyny gan ddefnyddio'r un cod allwedd os 
oes angen copïo'r rhestr ar gyfer grwpiau addysgu neu athrawon 
gwahanol. Defnyddiwch y codau allwedd athro/gweinyddwr ar wahân ar 
gyfer pob iaith. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Recordiad yr ymgeisydd 
• Y rhestr o’r setiau a ddyrannwyd, ffurflen(ni) dilysu'r athro a'r 

ymgeisydd – wedi'u llwytho i fyny o dan y cod allwedd 
gweinyddwr 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau TAG UG/Uwch a Asesir yn Fewnol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cyfrifiadureg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 1500N50 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Cyfrifiadureg Uned 5 (Cymru) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Ffurflen datganiad yr ymgeisydd a marciau 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

Cyfrifiadureg (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc A500U30 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Cyfrifiadureg Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Ffurflen datganiad yr ymgeisydd a marciau 
• Portffolio llawn yr ymgeisydd 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

150 

 
Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Drama a Theatr (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 2690N1 
Pwnc/Pynciau UG Drama Uned 1 (Cymru) 
Manylion Rhaid i waith ymarferol pob ymgeisydd naill ai gael ei anfon drwy'r post 

gyda'r gwaith ysgrifenedig neu ei gyflwyno drwy Surpass. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Fideo o berfformiad y grŵp 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w 

llwytho i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad i'w lwytho i fyny 
mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mkv, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

200 (rhaid cyflwyno unrhyw beth mwy drwy'r post) 

Drama a Theatr (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc B690QS (B690U10) 
Pwnc/Pynciau UG Drama Cydran 1 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i waith ymarferol pob ymgeisydd naill ai gael ei anfon drwy'r post 

gyda'r gwaith ysgrifenedig neu ei gyflwyno drwy Surpass. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Fideo o berfformiad y grŵp 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w 

llwytho i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad i'w lwytho i fyny 
mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mkv, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

200 (rhaid cyflwyno unrhyw beth mwy drwy'r post) 

 

Cod(au) Pwnc A690QS (A690U10) 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Drama Cydran 1 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i waith ymarferol pob ymgeisydd naill ai gael ei anfon drwy'r post 

gyda'r gwaith ysgrifenedig neu ei gyflwyno drwy Surpass. 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Fideo o berfformiad y grŵp 
• Dogfen yn rhestru pa ymgeisydd sydd ym mha grŵp. I'w 

llwytho i fyny gyda pherfformiad y grŵp cyntaf 
 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Grŵp/parau. Darperir un cod allwedd. Pob perfformiad i'w lwytho i fyny 
mewn tab gwahanol. 

Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mkv, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

200 (rhaid cyflwyno unrhyw beth mwy drwy'r post) 
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Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Astudiaethau Ffilm (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc B670QS (B670U30) 
Pwnc/Pynciau UG Astudiaethau Ffilm Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

Naill ai  
• Detholiad fideo 

Neu 
• Sgript ffilm a bwrdd stori digidol  

A 
• Gwerthusiad 
• Taflen glawr â datganiad yr ymgeisydd  

 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mov, avi, doc, pdf, zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

 
 

Cod(au) Pwnc A670QS (A670U30) 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Astudiaethau Ffilm Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion - 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

Naill ai 
• Opsiwn 1: Ffilm fer (4-5 munud)  

Neu 
• Opsiwn 2: Sgript ar gyfer ffilm fer (1600-1800 o eiriau) 

A 
• Gwerthusiad ysgrifenedig (1600-1800 o eiriau)  
• Taflen glawr â datganiad yr ymgeisydd 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp4, mov, avi, doc, pdf, ppt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

 
Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

UG Astudio'r Cyfryngau (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 2680N20 
Pwnc/Pynciau UG Astudio’r Cyfryngau Uned 2 (Cymru) 
Manylion Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau 

cyfryngau a restrir ar dudalennau 25 a 26 y fanyleb. 
 

• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 
grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr, un 
ddogfen ar gyfer yr ymchwil, ac ati. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y 

daflen glawr 
• Os bydd y sampl yn cynnwys gwaith sydd wedi'i gwblhau 

mewn pâr, rhaid llenwi'r ffurflen grŵp a'i llwytho i fyny o dan y 
cod allwedd gweinyddwr. Dylid llwytho cynyrchiadau 
clyweledol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd gan ddefnyddio'u 
codau allwedd unigol. Os gofynnir am waith dau ymgeisydd 
a weithiodd mewn pâr fel rhan o'r sampl, dylid llwytho'r 
gwaith clyweledol i fyny ddwywaith.  

 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• portffolio llawn yr ymgeisydd gan gynnwys taflen glawr 
wedi'i chwblhau, gwaith ymchwil, gwaith cynllunio, 
cynhyrchiad a dadansoddiad myfyriol.    

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, mp4, mov, avi, wmv doc, pdf, zip, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 
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UG Astudio'r Cyfryngau (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc B680QS (B680U30) 
Pwnc/Pynciau UG Astudio'r Cyfryngau Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau 

cyfryngau a restrir ym mriffiau Asesiad Di-arholiad UG Astudio'r 
Cyfryngau. 

• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 
grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr ac 
un ddogfen ar gyfer y cynhyrchiad. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y daflen 

glawr 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• portffolio llawn yr ymgeisydd gan gynnwys taflen glawr wedi'i 
chwblhau  

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, mp4, mov, avi, wmv doc, pdf, zip, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

Safon Uwch Astudio'r Cyfryngau (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 1680N40 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Astudio’r Cyfryngau Uned 4 (Cymru) 
Manylion Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau 

cyfryngau a restrir ar dudalennau 45-47 y fanyleb. 
• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 

grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr, un 
ddogfen ar gyfer yr ymchwil, ac ati. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y 

daflen glawr 
• Os bydd y sampl yn cynnwys gwaith sydd wedi'i gwblhau mewn 

pâr, rhaid llenwi'r ffurflen grŵp a'i llwytho i fyny o dan y cod allwedd 
gweinyddwr. Dylid llwytho cynyrchiadau clyweledol i fyny ar gyfer 
pob ymgeisydd gan ddefnyddio'u codau allwedd unigol. Os 
gofynnir am waith dau ymgeisydd a weithiodd mewn pâr fel rhan 
o'r sampl, dylid llwytho'r gwaith clyweledol i fyny ddwywaith. 

  
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• portffolio llawn yr ymgeisydd gan gynnwys taflen glawr wedi'i 
chwblhau, ymchwil ymchwiliol ac amlinelliad datblygu, 
cynhyrchiad ar gyfer gwahanol gyfryngau a dadansoddiad 
beirniadol.   

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, mp4, mov, avi, wmv doc, pdf, zip, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 
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Safon Uwch Astudio'r Cyfryngau (Eduqas) 

Cod(au) Pwnc A680QS (A680U30) 
Pwnc/Pynciau Safon Uwch Astudio'r Cyfryngau Cydran 3 (Eduqas) 
Manylion Rhaid i ddysgwyr ddewis un o'r opsiynau o un o'r ffurfiau 

cyfryngau a restrir ym mriffiau Asesiad Di-arholiad Safon Uwch 
Astudio'r Cyfryngau. 
 

• Dylid grwpio ffeiliau mewn cyn lleied o ffeiliau â phosibl a'u 
grwpio yn ôl math e.e. un ddogfen ar gyfer y daflen glawr ac 
un ddogfen ar gyfer pob cynhyrchiad. 

• Ni allwch lwytho mwy na chyfanswm o 7 ffeil i fyny. 
• Rhaid labelu ffeiliau yn unigol ac yn glir fel a ganlyn: enw'r 

ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd, tasg 
• Ar gyfer cynyrchiadau ar-lein, rhaid darparu'r URL ar y daflen 

glawr 
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• Portffolio llawn yr ymgeisydd gan gynnwys taflen glawr wedi'i 
chwblhau 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, mp4, mov, avi, wmv doc, pdf, zip, jpg 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

600 – gellir cywasgu fideos at bwrpasau cymedroli 

 
 
Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau TAG a Asesir yn Allanol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (EDUQAS) 
Cod(au) Pwnc B800UA0 

B820UA0 
B810UA0 

Pwnc/Pynciau TAG UG Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg (Eduqas) Cydran 1 
Yn cael ei gynnal yn y ganolfan a'i farcio'n allanol 

Manylion Rhaid dyrannu cardiau llafar i ymgeiswyr drwy ddefnyddio'r fformiwla a 
roddir yn y grid yn Llyfryn yr Arholwr (Ffrangeg B800UA0-1E) (Almaeneg 
B820UA0-1E) (Sbaeneg B810UA0-E). Mae ffurflenni dilysu'r athro a'r 
ymgeisydd a manylion am gynnal yr arholiad ar gael ar y tudalennau 
pwnc-benodol ar wefan Eduqas.  
 
Dylai canolfannau lwytho'r ffeiliau sain i fyny o fewn 48 awr neu ddau 
ddiwrnod gwaith ar ôl cynnal yr asesiadau llafar. Dylai'r rhain fod ar 
fformat MP3. Gall y ganolfan enwi'r ffeiliau sain mewn unrhyw ffordd 
fyddai'n ei gwneud yn hawdd adnabod y gwaith cywir i'w lwytho i fyny i 
god allwedd pob ymgeisydd. Awgrymir: TAG 
Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg, enw'r ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd. Dylid 
llwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny gan ddefnyddio cod allwedd unigol 
yr ymgeisydd. Wrth lwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny, nodwch ar y 
ffurflen gyflwyno ar-lein pa set o gardiau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr 
ymgeisydd hwnnw. 
 
Cyn cynnal yr asesiadau, rhaid i'r ganolfan lwytho ffurflenni dilysu'r athro 
a'r ymgeisydd i lawr. Rhaid i'r athro a phob ymgeisydd lenwi'r ffurflenni 
yn dilyn yr asesiad ac yna'u sganio a'u llwytho i fyny i wefan Surpass ar 
ôl yr asesiad terfynol. Darperir cod allwedd athro/gweinyddwr 
ychwanegol ar gyfer hyn. Gallwch lwytho sawl ffurflen i fyny gan 
ddefnyddio'r un cod allwedd os oes angen copïo'r rhestr ar gyfer grwpiau 
addysgu neu athrawon gwahanol. Defnyddiwch y codau allwedd 
athro/gweinyddwr ar wahân ar gyfer pob iaith. 
 
Yn ogystal, dylid anfon nodiadau'r ymgeisydd (wedi'u labelu ag enw 
a rhif yr ymgeisydd) drwy'r post at Hannah Morgan yn CBAC Eduqas 
heb fod yn hwyrach na diwedd y cyfnod asesu ym mis Mai. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Recordiad yr ymgeisydd 
• Y rhestr o’r setiau a ddyrannwyd, ffurflen(ni) dilysu'r athro a'r 

ymgeisydd – wedi'u llwytho i fyny o dan y cod allwedd 
gweinyddwr 

Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, doc, pdf 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 
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Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications


 

18 
 

 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cerddoriaeth (CBAC) 

Cerddoriaeth (Eduqas) 
Cod(au) Pwnc B660U20 

A660U20 (Opsiwn A) 
A660U50 (Opsiwn B) 

Pwnc/Pynciau TAG UG Cerddoriaeth Cydran 2 (Eduqas) 
TAG Safon Uwch Cerddoriaeth Cydran 2 Opsiwn A (Eduqas)  

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• 2 ffeil sain  
• 2 sgôr neu gyfwerth 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Pwnc/Pynciau TAG Safon Uwch Cerddoriaeth Cydran 2 Opsiwn B (Eduqas)  
I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 

• 3 ffeil sain  
• 3 sgôr neu gyfwerth 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 
 

Cod(au) Pwnc 2660N20 
1660N60 (Opsiwn A) 
1660N70 (Opsiwn B) 

Pwnc/Pynciau TAG UG Cerddoriaeth – Uned 2 (Cymru) 
TAG Safon Uwch Cerddoriaeth Uned 5 Opsiwn A (Cymru)  

I'w llwytho i fyny Dylech lwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd: 
• 2 ffeil sain  
• 2 sgôr neu gyfwerth 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Pwnc/Pynciau TAG Safon Uwch Cerddoriaeth Uned 5 Opsiwn B (Cymru)  
I'w llwytho i fyny Dylech lwytho'r canlynol i fyny ar gyfer pob ymgeisydd: 

• 3 ffeil sain  
• 3 sgôr neu gyfwerth 
• 1 daflen gofnodi cyfansoddi a thaflen farciau wedi'i llofnodi gan 

yr athro a'r ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, wav, aiff, aif, aifc, doc, pdf, zip, txt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 
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Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau Galwedigaethol a Asesir yn Fewnol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 5839NA0 

5849NA0 
5859NA0 

Pwnc/Pynciau Cyfathrebu Busnes Byd-eang Ffrangeg Unedau 1, 3 a 4 
Cyfathrebu Busnes Byd-eang Almaeneg Unedau 1, 3 a 4 
Cyfathrebu Busnes Byd-eang Sbaeneg Unedau 1, 3 a 4 

Manylion Bydd cod allwedd yn cael ei gynhyrchu ar gyfer ymgeiswyr ym mhob 
sampl ar gyfer pob pwnc ac uned. 
 
Bydd cod allwedd gweinyddwr ar gael ar gyfer llwytho'r holl daflenni 
amser a thaflenni cofnodi marciau i fyny ar gyfer yr ymgeiswyr sy'n rhan 
o'r sampl. Gellir gwneud hyn fel ffeil zip. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Cyflwyniad yr ymgeisydd ar gyfer pob iaith, yr uned ofynnol.  
• Taflen amser yr ymgeisydd ar gyfer pob uned (ar gael ar y wefan 

ddiogel) 
• Taflen gofnodi marciau (ar gael ar dudalen we adnoddau 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang o dan y pennawd Asesiad dan 
Reolaeth)  

Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, mp4, mkv, doc, pdf, ppt 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

120 

 
Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau Galwedigaethol a Asesir yn Allanol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Cyfathrebu Busnes Byd-eang – Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 5839NA0 

5849NA0 
5859NA0 

Pwnc/Pynciau Cyfathrebu Busnes Byd-eang Ffrangeg Uned 2 – Asesiad Llafar 
Cyfathrebu Busnes Byd-eang Almaeneg Uned 2 – Asesiad Llafar 
Cyfathrebu Busnes Byd-eang Sbaeneg Uned 2 – Asesiad Llafar 

Manylion Dylai canolfannau lwytho'r ffeiliau sain i fyny o fewn 48 awr neu ddau 
ddiwrnod gwaith ar ôl cynnal yr asesiadau llafar. Dylid llwytho gwaith 
pob ymgeisydd i fyny gan ddefnyddio codau allwedd unigol yr 
ymgeisydd. Gall y ganolfan enwi'r ffeiliau sain mewn unrhyw ffordd 
fyddai'n ei gwneud yn hawdd adnabod y gwaith cywir i'w lwytho i fyny i 
god allwedd pob ymgeisydd. Awgrymir: Cyfathrebu Busnes Byd-eang 
Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg, enw'r ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd.  
 
Cyn cynnal yr asesiadau, rhaid i'r ganolfan lwytho ffurflenni dilysu'r athro 
a'r ymgeisydd i lawr. Rhaid i'r athro a phob ymgeisydd eu llenwi yn dilyn 
yr asesiad ac yna'u sganio a'u llwytho i fyny i Surpass ar ôl yr asesiad 
terfynol. Darperir cod allwedd athro/gweinyddwr ychwanegol ar gyfer 
hyn. Gellir llwytho sawl ffurflen i fyny gan ddefnyddio'r un cod allwedd os 
oes angen copïo'r rhestr ar gyfer grwpiau addysgu neu athrawon 
gwahanol. 
 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Cyflwyniad llafar yr ymgeisydd fel ffeil sain 
• Ffurflen(ni) dilysu'r ymgeisydd – wedi'u llwytho i fyny o dan god 

allwedd gweinyddwr. 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Carfan 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

20 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

  

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
mailto:e-submission@eduqas.co.uk
https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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Pynciau Lefel Mynediad a Asesir yn Fewnol 
 

Mae'r gofynion ar gyfer y pwnc fel a ganlyn. 

RHAID cynnwys dilysiad a datganiad y pwnc wedi'u llenwi. Bydd gwaith sy'n cael ei gyflwyno 
heb y dogfennau cywir yn cael ei gofnodi fel 0. 

Saesneg (CBAC) 
Cod(au) Pwnc 6700QCL3 
Pwnc/Pynciau Lefel Mynediad Saesneg Cydran 3 
Manylion Dylid llwytho gwaith pob ymgeisydd i fyny gan ddefnyddio codau allwedd 

unigol yr ymgeisydd. Gall y ganolfan enwi'r ffeiliau sain/clyweledol mewn 
unrhyw ffordd a fyddai'n ei gwneud yn hawdd adnabod y gwaith cywir i'w 
lwytho i fyny i god allwedd pob ymgeisydd. Awgrymir: 
Task1group/Task1individual/Task2presentation/Task2panel, enw'r 
ymgeisydd, rhif yr ymgeisydd.  
 
Cyn cynnal yr asesiadau, rhaid i'r ganolfan lwytho'r daflen gofnodi 
marciau i lawr. Mae hon ar gael ochr yn ochr â'r deunyddiau Asesu Di-
arholiad ar y wefan ddiogel. Rhaid i'r athro a'r ymgeisydd lenwi hon yn 
dilyn yr asesiad a'i sganio a'i llwytho i fyny i Surpass unwaith y mae'r 
sampl wedi'i gynhyrchu ar IAMIS. 
 
Gellir llwytho ffeiliau i fyny ar wahân o dan god allwedd yr ymgeisydd 
neu, er mwyn hwyluso'r broses, gellir creu ffeil zip yn cynnwys holl 
ffeiliau'r ymgeisydd, gan gynnwys y daflen farciau, a'i llwytho o dan god 
allwedd yr ymgeisydd. 

I'w llwytho i fyny Rhaid cyflwyno'r canlynol: 
• Asesiad ymarferol yr ymgeisydd fel ffeiliau sain/clyweledol  
• Taflen gofnodi marciau'r ymgeisydd – wedi'i llwytho i fyny gyda 

gwaith yr ymgeisydd 
Cyflwyno gwaith ar gyfer Sampl 
Mathau o ffeiliau sy'n 
dderbyniol 

mp3, mp4, mkv, doc, pdf, zip 

Uchafswm maint y ffeil 
i'w llwytho i fyny (MB) 

120 

 

Mae codau allwedd ar gael ar Surpass https://wjec.Surpass.com/login, ewch i weld eich 
swyddog arholiadau am fanylion mewngofnodi.  

I lwytho gwaith ymgeiswyr i fyny ewch i https://wjec.Surpass.com/secureassess/htmldelivery 

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â mynediad at gyfrif, IAMIS 
neu godau allwedd cysylltwch â 

 
02922 404 310 
e-gyflwyno@cbac.co.uk  
e-submission@eduqas.co.uk  
 

Ar gyfer ymholiadau pwnc-benodol sy'n ymwneud â chynnwys 
asesiadau, dogfennaeth asesu ofynnol neu ofynion pwnc, 
cysylltwch â'ch arbenigwyr pwnc 

https://cbac.co.uk/qualifications/  
https://www.eduqas.co.uk/qualifications 

 

https://wjec.surpass.com/Login
https://wjec.surpass.com/secureassess/htmldelivery
mailto:e-gyflwyno@cbac.co.uk
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https://cbac.co.uk/qualifications/
https://www.eduqas.co.uk/qualifications
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