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CBAC TGAU Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a Gofal Plant 

Gradd Unigol 
CRYNODEB O'R ASESU 

HAF 2021 YN UNIG 
 
 

Uned 1: Twf, datblygiad a llesiant dynol 
Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 
 
40% o'r cymhwyster Gradd Unigol  
20% o'r cymhwyster Dwyradd 

80 marc 

Asesiad (ar sgrin neu ar bapur) sy'n cynnwys amrediad o 
fathau o gwestiynau er mwyn asesu cynnwys y fanyleb sy'n 
ymwneud â thwf, datblygiad a llesiant pobl. 
 
Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 

Uned 2:  Hybu a Chynnal Iechyd a Llesiant  
Asesiad di-arholiad: tua 10 awr 
 
60% o'r cymhwyster Gradd Unigol 
40% o'r cymhwyster Dwyradd 
 
Asesiad: 10 awr 

48 marc 
 

Tasg 1: Darparu Gwasanaethau (tua 10 awr) 
Asesu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwr mewn 
perthynas â darparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, a gofal plant yn lleol ac yn genedlaethol. 
 
Mae hyn yn ddilys ar gyfer haf 2021 YN UNIG.  
 

 
Bydd modd cofrestru ar gyfer y fersiwn addasedig hwn o TGAU Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a Gofal Plant yn 2021 yn unig. Dylai ymgeiswyr sy'n cofrestru ar gyfer y 
cymhwyster yn 2022 ddefnyddio'r fanyleb wedi'i chymeradwyo. 
 
  

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/2105/wjec-gcse-hscccspec-w-17022020.pdf
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 
 

GRADD UNIGOL 
 

Uned 1: Twf, datblygiad dynol (Arholiad ysgrifenedig) 40% Unigol 
 
Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 
Uned 2: Hybu a chynnal iechyd a llesiant (Asesiad Di-arholiad) 60% Unigol  
 
Tynnu Tasg 2.  Mae cyfanswm yr amser asesu'n mynd i lawr i 10 awr. 
 
Gwybodaeth bellach 
 

• Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd sefyll yr arholiad Uned 1  

• Mae amser asesu Uned 2 wedi'i leihau i 10 awr. 

• Bydd y pwysoli ar gyfer Uned 1 (40%) ac Uned 2 (60%) yn aros yr un fath.  

• Bydd cyfanswm o 48 o farciau ar gael yn Uned 2 (yn hytrach na 120) a defnyddir ffactor 

agregu i bennu'r marc terfynol.  

• Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ar gyfer yr asesiad di-arholiad fydd 5 Mai 

2021 o hyd. 

• Dylai canolfannau fod yn ymwybodol bod y rheolau hyn yn berthnasol i 2021 yn unig a 

byddai disgwyl i unrhyw ymgeiswyr sydd am ailsefyll yn 2022 gofrestru ar gyfer arholiad 

allanol Uned 1 a chwblhau'r ddwy dasg asesu di-arholiad ar gyfer Uned 2. 

 
 
Sail resymegol 
 
Mae Tasg 1 a Thasg 2 yn ymdrin ag AA1, AA2 ac AA3, felly gellir cyfnewid y ddwy fel yr 
awgryma'r ymatebwyr. Mae Tasg 2 yn dasg hirach hefyd. Byddai'n rhoi mwy o amser yn ôl i 
ganolbwyntio ar yr arholiad y mae angen i bob dysgwr ei sefyll yn haf 2021, p'un a 
gofrestrwyd ganddynt yn 2020 ai peidio. Mae'r ymdriniaeth â'r amcanion asesu yn gytbwys o 
hyd ac felly gallwn sicrhau bod canlyniadau'n ddibynadwy a chadw dilysrwydd yr asesiad.  
 
Gan ystyried yr addasiad i'r asesu di-arholiad ac er mwyn cynnal manwl gywirdeb y 
cymhwyster hwn bydd angen i bob dysgwr sy'n cyfnewid yn haf 2021 sefyll y ddwy uned er 
mwyn gallu dyfarnu'r cymhwyster iddynt.  
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TGAU Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol a Gofal Plant  

Dwyradd 

CRYNODEB O'R ASESU 
HAF 2021 YN UNIG 

 
Unedau 1 a 2 yn ogystal â: 

 

Uned 3: Iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yn yr 
21ain ganrif: 1 awr 30 munud 
 

20% o'r cymhwyster Dwyradd 
80 marc 

Asesiad (ar sgrin neu ar bapur) sy'n cynnwys amrediad o 
fathau o gwestiynau er mwyn asesu cynnwys y fanyleb sy'n 
ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yn yr 
21ain ganrif. 
 

Mae pob cwestiwn yn orfodol. 
 

Uned 4:  Hybu a chynnal iechyd a llesiant i gyflawni 
canlyniadau cadarnhaol. 
 

Asesiad di-arholiad: tua 20 awr 
 

60% o'r cymhwyster Gradd Unigol 
40% o'r cymhwyster Dwyradd 
 

Asesiad: 20 awr 
 110 marc 

 

Gweithgaredd i ddiwallu angen. 
 

Mae'r dasg hon yn asesu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y 
dysgwr mewn perthynas â gweithgareddau ystyrlon er mwyn 
bodloni angen penodol grŵp targed sydd wedi'i ddewis, ac 
sy'n helpu i hybu hunaniaeth, hunanwerth, ymdeimlad o 
sicrwydd neu wydnwch. 
 

Mae hyn yn ddilys ar gyfer haf 2021 YN UNIG.  
 

 

Bydd modd cofrestru ar gyfer y fersiwn addasedig hwn o TGAU Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a Gofal Plant yn 2021 yn unig. Dylai ymgeiswyr sy'n cofrestru ar gyfer y 
cymhwyster yn 2022 ddefnyddio'r fanyleb wedi'i chymeradwyo.  

https://www.healthandcarelearning.wales/media/2104/spec.pdf
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 
 

DWYRADD 
 

Uned 1: Twf, datblygiad dynol (Arholiad ysgrifenedig) 40% Unigol / 20% Dwyradd 
 

Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 

Uned 2: Hybu a chynnal iechyd a llesiant (Asesiad Di-arholiad) 60% Unigol / 30% 
Dwyradd 
 

Tynnu Tasg 2.  Mae cyfanswm yr amser asesu'n mynd i lawr i 10 awr. 
 

Uned 3: Iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yn yr 21ain Ganrif (Arholiad 
ysgrifenedig) 20% Dwyradd  
 

Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 

Uned 4: Hybu a chynnal iechyd a llesiant er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol 
(Asesiad Di-arholiad) 30% Dwyradd 
 

Ni asesir yr is-fwled cyntaf: 'dadansoddi data/ystadegau demograffig er mwyn ymchwilio i 
dueddiadau iechyd a thueddiadau cymdeithasol lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud â'r 
anghenion/cyflwr penodol a ddewiswyd ganddynt' yn Nhasg (b) 'Dadansoddi'r ffordd mae 
tueddiadau lleol a chenedlaethol, demograffeg a mentrau'r llywodraeth yn effeithio ar 
ddarparu gofal i’r grŵp targed a ddewiswyd'.  
 

Mae cyfanswm yr amser asesu wedi'i leihau o 25 awr i 20 awr. Mae cyfanswm y marciau 10 
yn llai, wedi'i leihau i gyfanswm o 110. 
 

Gwybodaeth bellach 
 

• Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd dwyradd sefyll arholiadau Uned 1 ac Uned 3.  

• Mae amser asesu Uned 2 wedi'i leihau i 10 awr, ac mae amser asesu Uned 4 wedi'i lei-

hau i 20 awr. 

• Bydd y pwysoli ar gyfer pob uned yn y dwyradd yn aros yr un fath.  

• Bydd gan Uned 2 gyfanswm o 48 o farciau (yn hytrach na 120), a bydd gan Uned 4 gyf-

answm o 110 o farciau (yn hytrach na 120) a defnyddir ffactor agregu i bennu'r marc terf-

ynol.  

• Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ar gyfer yr asesiad di-arholiad fydd 5 Mai 

2021 o hyd. 

• Dylai canolfannau fod yn ymwybodol bod y rheolau hyn yn berthnasol i 2021 yn unig a 

byddai disgwyl i unrhyw ymgeiswyr sydd am ailsefyll yn 2022 gofrestru ar gyfer arhol-

iadau allanol Uned 1 ac Uned 3 a chwblhau'r ddwy dasg asesu di-arholiad ar gyfer Uned 

2, a phob is-adran o'r dasg ar gyfer Uned 4. 
 

Sail resymegol 
 

Gan fod Uned 4 yn dasg unigol (gydag isadrannau) mae hefyd yn gronnus. Felly mae'n fwy 
o her i symleiddio adrannau a sicrhau bod yr asesiad yn parhau i fod yn ystyrlon. Trwy 
dynnu is-fwled o dasg (b), gall dysgwyr barhau o hyd â rhannau olaf yr asesiad, gan leihau’r 
baich ar amser addysgu ar gyfer yr uned hon. Asesir AA3 mewn mannau eraill o hyd.  
 

Mae'r ymdriniaeth â'r amcanion asesu yn gytbwys o hyd ac felly gallwn sicrhau bod 
canlyniadau'n ddibynadwy a chadw dilysrwydd yr asesiad.  
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Gan ystyried yr addasiad i'r asesu di-arholiad ar gyfer Uned 2 ac Uned 4 ac er mwyn cynnal 
manwl gywirdeb y cymhwyster hwn bydd angen i bob dysgwr sy'n cwblhau'r cymhwyster yn 
haf 2021 sefyll yr holl unedau er mwyn gallu dyfarnu'r cymhwyster iddynt.  


