
CANLLAW I DDYSGWYR:  
ADDASIADAU TGAU 2022



Popeth y mae angen i chi ei wybod
Cofiwch, bydd eich arholiadau a’ch asesiadau di-arholiad yn digwydd fel arfer yn Haf 2022, ond 
bydd rhai newidiadau, neu ‘addasiadau’, i wneud iawn am yr amser addysgu a dysgu a gollwyd. 

Ar gyfer rhai pynciau, bydd gennych chi fynediad hefyd at daflenni ‘Gwybodaeth Ymlaen Llaw’ 
i’ch cefnogi wrth adolygu.

Bydd eich ysgol neu goleg yn ymwybodol o’r addasiadau a’r Wybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer 
eich pynciau – os ydych chi’n ansicr am unrhyw beth, gofynnwch i’ch athro a bydd yn dweud 
popeth y mae angen i chi ei wybod wrthych chi.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr Addasiadau yn ein canllawiau i athrawon hefyd.

Beth sy’n newid: Addasiadau TGAU CBAC

Pwnc Crynodeb o’r addasiadau ar gyfer Ionawr 2022 
a Haf 2022*

Celf a Dylunio • Dysgwyr yn cynhyrchu Portffolio unigol yn unig (Uned 1)
• Tynnu’r Aseiniad Wedi’i Osod yn Allanol (Uned 2)

Busnes

• Llai o gynnwys i’w astudio ar draws y cymhwyster
• Llai o asesu (Uned 2). Mae dysgwyr yn ateb cwestiynau ar un 

astudiaeth achos a chyfres gyfatebol o gwestiynau yn hytrach na’r 
ddwy arferol

Cyfrifiadureg • Tynnu’r Asesiad Di-arholiad (Uned 3)

Dylunio a Thechnoleg

• Llai o gynnwys i’w astudio (Uned 1)
• Derbyn model/brasfodel yn lle’r cynnyrch gorffenedig ar gyfer yr 

Asesiad Di-arholiad a thynnu’r gofyniad i ‘Werthuso pa mor addas 
yw’r prototeip i’r pwrpas’ (Uned 2)

Drama

• Lleihau hyd y perfformiadau a gwneud y gofynion dylunio yn llai 
(Uned 1 ac Uned 2)

• Rhoi gwybod ymlaen llaw am y darn o’r testun gosod a’r maes 
testun ar gyfer y cwestiwn gwybodaeth ehangach i’w asesu yn yr 
arholiad (Uned 3)

Saesneg Iaith

• Tynnu Llafaredd Tasg 2: Ymateb a Rhyngweithio (trafodaeth grŵp) 
(Uned 1)

• Lleihau’r mathau o ysgrifennu sydd eu hangen (Uned 2)
• Opsiynau ar gael yn yr asesiadau ysgrifenedig (Uned 3)

Llenyddiaeth Saesneg • Dysgwyr yn cwblhau Asesiad Di-arholiad (Uned 3) ac yn sefyll un 
uned arall o’u dewis nhw (naill ai Uned 1 neu Uned 2)

Bwyd a Maeth • Tynnu Asesiad Di-arholiad Tasg 1 (Uned 2)

Ffrangeg/Almaeneg/
Sbaeneg

• Tynnu Siarad Tasg 2 (trafodaeth llun ar gerdyn) (Uned 1)
• Rhoi gwybod ymlaen llaw beth yw’r is-is-themâu dan sylw yn yr 

arholiad gwrando (Uned 2)
• Lleihau nifer yr is-is-themâu i’w hasesu (Uned 1 ac Uned 4 yn 

unig)
• Tynnu’r cyfieithiad i Ffrangeg/Almaeneg/Sbaeneg (Uned 4)

*Mae’r fersiynau heb eu haddasu o’n manylebau i’w gweld ar dudalennau’r pynciau ar ein gwefan.
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https://www.cbac.co.uk/home/2022-popeth-y-mae-angen-i-chi-ei-wybod/trefniadau-asesu-ug-safon-uwch-a-tgau-2022/
https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/


Beth sy’n newid: Addasiadau TGAU CBAC

Pwnc Crynodeb o’r addasiadau ar gyfer Ionawr 2022 
a Haf 2022*

Daearyddiaeth

• Llai o gynnwys i’w astudio yn yr unedau sy’n cael eu harholi (Uned 
1 ac Uned 2)

• Lleihau gofynion y gwaith maes. Byddai disgwyl i ddysgwyr 
ymgymryd ag un ymholiad gwaith maes yn lle’r ddau arferol  
(Uned 3)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(Gradd Unigol) • Tynnu Asesiad Di-arholiad Tasg 2 (Uned 2)

Iechyd a GofalCymdeithasol 
a Gofal Plant (Dwyradd)

• Tynnu asesiad (Uned 1)
• Tynnu Asesiad Di-arholiad Tasg 2 (Uned 2)
• Lleihau gofynion yr Asesiad Di-arholiad (Uned 4)

Hanes
• Mae dysgwyr yn cwblhau Asesiad Di-arholiad (Uned 4) ac yn sefyll 

dwy uned arall o’u dewis (naill ai Uned 1 ac Uned 2, neu Uned 1 
ac Uned 3 neu Uned 2 ac Uned 3)

TGCh (Cwrs Byr) • Llai o gynnwys i’w astudio (Uned 1)

TGCh (Gradd Unigol) • Tynnu asesiad (Uned 1)

Mathemateg a
Mathemateg- Rhifedd • Llai o gynnwys i’w astudio ar draws y cymwysterau

Astudio’r Cyfryngau • Dewis o opsiynau yn yr asesiad (Uned 2)
• Lleihau gofynion yr Asesiad Di-arholiad (Uned 3)

Cerddoriaeth

• Lleihau hyd y Perfformiadau Asesiad Di-arholiad. Mae’r ensemble 
yn rhywbeth dewisol yn hytrach na gorfodol (Uned 1)

• Lleihau’r gofynion Cyfansoddi yn yr Asesiad Di-arholiad – un 
cyfansoddiad yn lle’r ddau arferol, a thynnu’r gwerthusiad     
(Uned 2)

Addysg Gorfforol • Lleihau gofynion yr Asesiad Di-arholiad – dau weithgaredd yn lle 
tri a thynnu’r rhaglen ffitrwydd personol. (Uned 2)

Addysg Gorfforol
(Cwrs Byr)

• Lleihau gofynion yr Asesiad Di-arholiad – un gweithgaredd yn lle 
dau (Uned 2)

Astudiaethau Crefyddol
(gan gynnwys Cwrs Byr)

• Dewis o opsiynau ar gael ym mhob uned. Asesir dysgwyr ar dair o 
bedair thema ym mhob uned

*Mae’r fersiynau heb eu haddasu o’n manylebau i’w gweld ar dudalennau’r pynciau ar ein gwefan.
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https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/
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Pwnc Crynodeb o’r addasiadau ar gyfer Ionawr 2022 
a Haf 2022*

Bioleg neu Cemeg neu
Ffiseg

• Tynnu asesiad (Uned 1)
• Tynnu asesiad ymarferol (Uned 3)

Gwyddoniaeth (Dwyradd) • Tynnu asesiadau (Unedau 1, 2 a 3)
• Tynnu asesiad ymarferol (Uned 7)

Gwyddoniaeth Gymhwysol 
(Dwyradd)

• Tynnu asesiadau (Unedau 1 a 2)
• Tynnu asesiad ymarferol (Uned 5)

Gwyddoniaeth Gymhwysol
(Gradd Unigol)

• Tynnu asesiad (Uned 1)
• Tynnu asesiad ymarferol (Uned 4)

Cymraeg Iaith

• Tynnu Llafaredd Tasg 2: Ymateb a Rhyngweithio (Trafodaeth
• grŵp) (Uned 1)
• Dewis o opsiynau yn yr asesiadau ysgrifenedig (Uned 2 ac      

Uned 3)

Llenyddiaeth Gymraeg • Mae dysgwyr yn sefyll naill ai Uned 1 neu Uned 2 (mae pob 
dysgwr yn sefyll Uned 3 ac Uned 4)

Cymraeg Ail Iaith • Mae dysgwyr yn sefyll naill ai Uned 1 neu Uned 2 (mae pob 
dysgwr yn sefyll Uned 3 ac Uned 4)

*Mae’r fersiynau heb eu haddasu o’n manylebau i’w gweld ar dudalennau’r pynciau ar ein gwefan.
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Gwybodaeth Ymlaen Llaw – eich cefnogi wrth adolygu

Mae’r Wybodaeth Ymlaen Llaw yn rhoi ffocws i’r hyn y bydd arholiadau Haf 2022 yn ei gynnwys 
– gallwch chi ddefnyddio’r wybodaeth i gynllunio a pharatoi eich proses adolygu. Dewch o hyd i 
bopeth y mae angen i chi ei wybod.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf!
Dilynwch ni ar Instagram er mwyn cael gwybodaeth, diweddariadau ac awgrymiadau adolygu. 

 @wjecforstudents

https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/
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.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.instagram.com/cbacifyfyrwyr/?hl=en

