
Gellir sefyll arholiadau Uwch Gyfrannol ar 
ddiwedd y cwrs Uwch Gyfrannol neu ochr yn 
ochr ag arholiadau Safon Uwch

UG a Safon Uwch yng Nghymru, 
Lloegr a Gogledd Iwerddon

Mae cyrsiau Uwch Gyfrannol yn cyfrannu 40% o 
gyfanswm marciau’r arholiad Safon Uwch llawn

Gwahaniaethau allweddol rhwng y gwledydd

Nodweddion cyffredin ar draws y 
gwledydd

Asesiad nas cynhelir drwy arholiad 
yw’r isafswm sy’n angenrheidiol ym 
mhob pwnc

Mae amcanion asesu a’u pwysoliadau 
yn debyg yn y rhan fwyaf o 
bynciausubjects

A i E ar gyfer cymwysterau Uwch 
Gyfrannol

A* i E ar gyfer cymwysterau Safon 
Uwch

Mae gofynion cynnwys yn debyg ar y 
cyfan ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau

Mae’r cynnwys mewn cyrsiau Uwch 
Gyfrannol tua hanner cynnwys y cwrs 
Safon Uwch

Nid yw canlyniadau Uwch Gyfrannol yn 
cyfrannu at ganlyniadau Safon Uwch

Caiff pob arholiad ei gynnal ar ddiwedd y 
cwrs (cymwysterau llinol)

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ailsefyll eu holl 
arholiadau wrth ailsefyll y cymhwyster; 
gellir ailddefnyddio marciau asesiad nas 
cynhelir drwy arholiad

Gall myfyrwyr ailsefyll unedau Uwch Gyfrannol a 
Safon Uwch unwaith yn unig



Graddio 9 i 1 
(9 yw’r radd uchaf )

Yn gyffredinol, gall 
myfyrwyr sefyll cyrsiau 
TGAU wedi’u graddio A* i 
G (gan gynnwys gradd C* 
newydd) a’r rhai wedi’u 
graddio 9 i 1

Yn gyffredinol, Mae 
myfyrwyr yn cael graddau 
A* i G, ond gallant sefyll 
rhai cyrsiau TGAU a 
ddefnyddir yn Lloegr 
(wedi’u graddio 9 i 1)

Gwahaniaethau allweddol rhwng y gwledydd

Nodweddion cyffredin ar draws y 
gwledydd

Asesiad nas cynhelir drwy arholiad 
yw’r isafswm sy’n angenrheidiol ym 

Mae cymwysterau TGAU tua’r un 
faint ac yn hygyrch i’r un ystod o 
fyfyrwyr â’r rhai y maent wedi’u 
disodli

Caiff pob arholiad ei 
gynnal ar ddiwedd y cwrs 
(cymwysterau llinol)

Mae rhai cyrsiau TGAU yn llinol gyda’r holl arholiadau ar 
ddiwedd y cwrs; Mae rhai yn fodiwlaidd

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ailsefyll eu holl arholiadau wrth ailsefyll 
TGAU llinol; gellir ailddefnyddio marciau asesiad nas cynhelir 
drwy arholiad

Gall myfyrwyr ond ailsefyll pob uned unwaith mewn cyrsiau 
TGAU modiwlaidd

Cyrsiau TGAU yng Nghymru, 
Lloegr a Gogledd Iwerddon

Mae’n rhaid i fyfyrwyr 
ailsefyll eu holl arholiadau 
wrth ailsefyll y cymhwyster; 
gellir ailddefnyddio marciau 
asesiad nas cynhelir drwy 
arholiad

Mae amcanion asesu a’u pwysoliadau yn wahanol mewn rhai pynciau

Mae gofynion cynnwys yn wahanol yn y rhan fwyaf o bynciau




