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1.  Beth yw pwrpas y casgliad data PCC?  

Pwrpas y casgliad data yw safoni’r sgoriau crai o’r PCC er mwyn cyfrifo 
cyrhaeddiad a chynnydd cymharol a darparu’r wybodaeth hon i ysgolion. 
Mae’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn canolbwyntio ar ddeall a 
chefnogi cynnydd dysgwyr, ac nid ar berfformiad neu atebolrwydd ysgolion. 
 

2.  Sut y bydd canlyniadau’r profion yn cael eu cyflwyno i 
rieni?  

Bydd ysgolion yn cael Dalen Canlyniadau Disgybl, i’w rhoi i’r rhieni. Bydd y 
rhain yn cynnwys sgorau safonedig disgyblion yn ôl oedran yn ogystal â 
siartiau cynnydd. Hefyd, bydd tudalen nodiadau esboniadol. 
 

3.  Beth fydd ffurf y data a allbynnir o’r profion? 

Bydd data o’r profion yn cael eu defnyddio mewn: 

 Dalen Canlyniadau Disgybl (Gweler cwestiwn 2 uchod). 

 Datganiad Ystadegol. Cyhoeddir data’r Profion Darllen a Rhifedd 
Cenedlaethol ar lefel genedlaethol ym mis Awst. 

 

4.  A fydd angen inni adrodd wrth rieni am ganlyniadau’r 
profion, yn ogystal â chanlyniadau asesiad yr athrawon 
o’r disgybl? 

Bydd. Rhaid i’r ysgolion adrodd am ganlyniadau’r profion. Mae’n amlwg yn 
bosibl, oherwydd y dulliau gwahanol a ddefnyddir, y bydd canlyniad y prawf 
weithiau’n wahanol i asesiad yr athro o berfformiad y disgybl. Dylai ysgolion 
gydnabod ac ystyried gwahaniaethau o’r fath yn eu hadroddiadau traethiadol 
i’r rhieni. 
 

5.  Ni fydd Llywodraeth Cymru bellach yn cyhoeddi data 
asesiadau athrawon ar lefel ysgol a awdurdod lleol. Oes 
angen I ni gario ymlaen dangos y disgyblion hefo statws 
NEWBES? 

Oes. 
 

6.  A fydd y disgyblion a ddatgymhwyswyd a’r disgyblion a 
oedd yn absennol yn ystod cyfnod y prawf yn cael eu 
cynnwys yng nghanlyniadau’r ysgolion? 

Ni fydd Llywodraeth Cymru pellach yn cyhoeddi canlyniadau ysgolion yn y 
ffurf  o adroddiadau cymharol ysgolion. O 2018 ymlaen, nid yw data PCC yn 
cael ei gyhoeddi yn is na lefel genedlaethol. 
 

7.  A fydd canlyniadau’r profion yn ffurfio rhan o’r Ffeil 
Drosglwyddo Gyffredin o ysgolion cynradd? 

Bydd. Mae data’r PCC wedi bod ar gael i’w trosglwyddo mewn Ffeil 
Drosglwyddo Gyffredin ers mis Tachwedd 2015. 
 



 
 

 

8.  A fydd yn ofynnol i’r ysgolion cynradd drosglwyddo 
canlyniadau’r profion ymlaen i’r ysgolion uwchradd? 

Bydd. Bydd rhaid i’r ysgol gynradd drosglwyddo cofnod addysgol y disgybl, 
gan gynnwys ei ganlyniadau yn y profion, ymlaen i’r ysgol uwchradd y’i 
cofrestrir ynddi. 
 

9.  Sut y bydd ysgolion yn cael y canlyniadau o’r profion a 
gynhaliwyd eleni? 

Bydd ysgolion yn cael y canlynol, drwy gyfrwng DEWi: 

 Dalen Dilysu Sgorau Crai. Gweler y ddogfen ar gyfer Profion 

Cenedlaethol Cymru a threfniadau cofnodi i gael mwy o wybodaeth. 

 Sgorau wedi’u Cyfrifo. Gweler y ddogfen ar gyfer Profion Cenedlaethol 

Cymru a threfniadau cofnodi i gael mwy o wybodaeth. 

 Dalen Canlyniadau Disgybl (gweler cwestiwn 2). 

 Ffeil derfynol mewnforio data. Gweler y ddogfen ar gyfer Profion 

Cenedlaethol Cymru a threfniadau cofnodi i gael mwy o wybodaeth. 

 

10.  A fydd canlyniadau’r profion yn cael eu rhannu gyda’r 
ysgolion cyn diwedd tymor yr haf? 

Dylai fod y Ddalen Dilysu Sgorau Crai, y Sgorau wedi’u Cyfrifo, y Ddalen 
Canlyniadau Disgybl a’r ffeil fewnforio derfynol i’w cael drwy’r system DEWi 
cyn diwedd tymor yr haf. Gwneir pob ymdrech i ddarparu’r data cyn gynted ag 
y bo modd. Fodd bynnag, bydd y dyddiad darparu yn dibynnu ar pa mor 
gyflawn a chywir fydd y data a gyflwynir gan yr ysgolion.   
 

11.  Pa sgorau sydd ar gael o’r profion? 

Mae’r profion yn darparu dau fath o sgôr, sgôr safonedig yn ôl oedran a sgôr 
cynnydd. Caiff y rhain eu cyfrifo o’r sgôr grai (nifer y marciau a roddwyd am 
atebion cywir) gan ddefnyddio tablau cyfeirio. 
 

12.  Beth yw sgôr safonedig yn ôl oedran? 

Mae sgorau safonedig yn ôl oedran yn eich galluogi i gymharu perfformiad 
eich disgyblion â pherfformiad disgyblion eraill o’r un oedran a safodd y prawf 
ar yr un pryd. Mae’r profion hyn wedi’u safoni fel bod y cymedr yn 100. Bydd 
tua dau draean y disgyblion sy’n sefyll y profion yn cael sgorau safonedig 
rhwng 85 a 115. Mewn rhai achosion, efallai y bydd amrediad anhawster y 
cwestiynau yn y prawf yn golygu nad yw’n bosibl cofrestru sgôr safonedig i 
ddisgybl sydd â sgiliau sy’n datblygu’n arafach nag y gellid ei ddisgwyl ar 
gyfer ei oed. Os felly, câi’r sgôr ei gofnodi fel ‘llai na 70’. Yn yr un modd, gall 
disgyblion sy’n gwneud yn dda iawn gael sgôr o ‘mwy na 140’ gan nad yw’r 
prawf yn gallu mesur terfyn eu sgiliau. 
 

13.  Beth yw sgôr cynnydd? 

Defnyddir graddfa sgôr cynnydd i drawsnewid sgôr grai’n sgôr cynnydd. Er 
engraifft, gellir cymharu sgorau cynnydd disgyblion sydd wedi sefyll profion yn 
2018 ac yn 2019 i ddynodi eu cynnydd fel y’i mesurwyd gan y profion hyn. 
 



 
 

 

14.  Os yw disgybl yn symud i ysgol newydd cyn y dyddiad 
cofrestru ac yntau eisoes wedi sefyll prawf yn ei hen 
ysgol, pa un o’r ysgolion ddylai gyflwyno’r canlyniadau? 

Yr ysgol newydd ddylai gyflwyno’r canlyniadau. Dylai’r ysgolion sicrhau y 
cydymffurfir yn llawn â’r gofynion ar gyfer trosglwyddo data i ysgol newydd y 
disgybl. Er mwyn cyflwyno canlyniadau’r prawf, bydd gofyn i’r ysgol newydd 
gael y canlynol: 
 

 Y sgôr grai, 

 Y prawf a safwyd 

 Y dyddiad y safwyd y prawf. 

 

15.  Os yw disgybl yn symud i ysgol newydd ar ôl y dyddiad 
cofrestru ac yntau eisoes wedi sefyll prawf yn ei hen 
ysgol, sut y dylid cyflwyno canlyniadau’r profion? 

Yr ‘hen’ ysgol sy’n dal i fod yn gyfrifol am gyflwyno canlyniadau prawf y 
disgybl, ond dylent sicrhau eu bod wedi cydymffurfio â’r gofynion o ran 
trosglwyddo data i ysgol newydd y disgybl, a bod trefniadau ar waith i roi 
manylion y deilliannau i’r rhieni. 
 

16.  Beth yw’r codau ar gyfer papurau’r Profion Darllen 
Cenedlaethol yn 2019? 

Dyma godau Profion Darllen Cenedlaethol eleni: 
 

Blwyddyn 
Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Prawf Darllen 
Cenedlaethol 
Cymraeg 

Prawf Darllen 
Cenedlaethol 
Saesneg 

2 a 3 CA7 EA7 

4 a 5 CB7 EB7 

6 a 7 CC7 EC7 

8 a 9 CD7 ED7 
 

 

17.  Beth yw’r codau ar gyfer papurau’r Profion Rhifedd 
(Rhesymu) Cenedlaethol yn 2019? 

Dyma godau ar gyfer y Prawf Cenedlaethol Rhifedd (Rhesymu) eleni: 
 

Blwyddyn 
Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Papur 
Rhesymu 
Saesneg 

Papur 
Rhesymu 
Cymraeg 

2 2ER19 2CRh19 

3 3ER19 3CRh19 

4 4ER19 4CRh19 

5 5ER19 5CRh19 

6 6ER19 6CRh19 

7 7ER19 7CRh19 

8 8ER19 8CRh19 

9 9ER19 9CRh19 
 



 
 

 

 

18.  Beth yw’r gofynion ar gyfer y Profion Darllen 
Cenedlaethol i ddisgyblion a addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg? 

Dyma’r gofynion ar gyfer disgyblion a addysgir drwy gyfrwng: 

 
Y Gymraeg:  

Blwyddyn 
Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Rhaid sefyll: Cael sefyll 

 PDC 
Cymraeg 

NRT 
Saesneg 

NRT 
Saesneg 

2  CA7   

3 EA7 

4 a 5 CB7 EB7  
6 a 7 CC7 EC7  

8 a 9 CD7 ED7  

 
Saesneg: 
Blwyddyn 
Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Rhaid sefyll 

 NRT Saesneg 

2 a 3 EA7 

4 a 5  EB7 

6 a 7  EC7 
8 a 9 ED7 

 

 

19.  A ellir cyflwyno’r canlyniadau Prawf Darllen Saesneg 
opsiynol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 mewn 
lleoliadau cyfrwng Cymraeg? 

Gellir, bydd yr ysgolion yn cael Dalen Canlyniadau Disgybl ar gyfer y 
disgyblion hyn a chaiff eu canlyniadau hefyd eu cynnwys yn ffeiliau 
canlyniadau ysgolion. 
 

20.  Pa fersiwn iaith o’r Prawf Rhifedd (Rhesymu) 
Cenedlaethol y dylid ei ddefnyddio? 

Dylai ysgolion benderfynu ai fersiwn Cymraeg ynteu Saesneg y Prawf Rhifedd 
(Rhesymu) fydd fwyaf priodol i bob disgybl. Mae cynnwys fersiynau Cymraeg 
a Saesneg y prawf yn union yr un fath â’i gilydd. Dim ond un fersiwn o’r prawf 
y caiff pob disgybl ei sefyll, a dim ond un canlyniad un canlyniad Prawf 
Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu) y caiff ysgolion eu cyflwyno ar gyfer pob 
disgybl, a chaiff hwn fod yn Gymraeg neu’n Saesneg ni waeth beth fo iaith 
statudol y disgybl. 
 

21.  Sut y dylid adrodd am ganlyniadau PCC disgybl sydd â 
chofrestriad deuol mewn uned cyfeirio disgyblion 
(PRU)? 

Cyfrifoldeb y lleoliad lle caiff y disgybl ei addysgu fynychaf yw cyflwyno eu 



 
 

 

canlyniadau PCC statudol. Caiff disgyblion sydd â chofrestriad Deuol-Prif 
mewn UCD gyflwyno eu canlyniadau drwy gyfrwng eu system gwybodaeth 
reoli (MIS) neu daenlen wrth gefn. 
 

22.  A fydd disgyblion sydd wedi ail-wneud Blwyddyn 
Cwricwlwm Cenedlaethol (BCC), neu wedi symud un 
BCC ymlaen, yn cael sgorau safonedig yn ôl oedran? 

Byddant. At ei gilydd, bydd unrhyw ddisgyblion nad ydynt o fewn ystod oedran 
arferol eu BCC yn dal i gael sgorau safonedig yn ôl oedran.  
 
Mae’r unig eithriad i hyn yn digwydd yn achos disgyblion sy’n iau na 5 
mlynedd 6 mis oed a disgyblion sy’n hŷn na 15 mlynedd 8 mis oed. Oherwydd 
mai ar gyfer disgyblion rhwng 5 mlynedd 6 mis a 15 mlynedd 8 mis yn unig y 
safonwyd y sgorau, nid oes modd darparu sgôr safonedig i’r disgyblion hyn. 
 

23. Beth yw amserlen ar gyfer trawsnewid asesiadau 
personol? 

Gyda chyflwyniad graddol yr asesiadau personol ar-lein o’r flwyddyn 
academaidd 2018/19, disodlwyd y prawf papur Gweithdrefn Rhifedd 
Cenedlaethol gan yr Asesiad Rhifedd (Gweithdrefnol) wedi’i Bersonoli. Yr 
amserlen ar gyfer y trawsnewidiad yw: 
 

Blwyddyn 
academaidd 

Rhifedd 
(Gweithdrefn) 

Darllen 
(Cymraeg a 
Saesneg) 

Rhifedd 
(Rhesymu) 

2018/19 ar-lein papur papur 

2019/20 ar-lein ar-lein papur 

2020/21 ar-lein ar-lein ar-lein 
 

 

24. Oes angen i ysgolion darparu data ar gyfer asesiadau 
personol? 

Na. Caiff yr asesiadau eu marcio’n awtomatig a chyflwynir adroddiadau yn 
uniongyrchol i ysgolion ar y system asesu. Ni does angen i ysgolion 
lawnlwytho data i DEWi ar gyfer yr asesiadau personol ar-lein. 
 

25. Oes angen I asesiadau personol gael ei cymeryd o fewn 
“cyfnod prawf”? 

Na. Mae gan ysgolion yr hyblygrwydd i drefnu’r asesiadau personol ar adeg 
yn ystod y flwyddyn academaidd y meant yn ystyried sydd fwyad priodol i gael 
manteision ar gyfer addysgu a dysgu. 
 


