
Methodoleg ar gyfer cyfrifo’r Sgôr Pwyntiau Capio 9 
(interim) 

Mae’r sgôr pwyntiau Capio 9 yn cael ei chapio ar gyfanswm maint naw TGAU neu 

gymhwyster cyfatebol. Mae pob slot yn gyfwerth ag un TGAU. Mae tri slot pwnc-

benodol, a gaiff eu llenwi gan ganlyniad gorau pob dysgwr o blith y cymwysterau 

cymwys mewn llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth. Mae dysgwyr nad ydynt yn 

pasio’r cymwysterau hyn yn cael sgôr o sero ar gyfer y slot hwnnw. 

Gall y chwe slot arall gael eu llenwi gan ganlyniadau gorau eraill y dysgwr o blith yr 

holl gymwysterau TGAU neu gymwysterau cyfatebol sydd wedi cael eu cymeradwyo 

neu eu dynodi i’w cyflwyno yng Nghymru. 

 

Trosolwg o’r broses 

Cyn cyfrifo’r sgôr pwyntiau cyfartalog ar gyfer carfan, mae angen cyfrifo’r Sgôr 

Pwyntiau Capio 9 (interim) ar gyfer pob dysgwr yn y garfan berthnasol. 

Er mwyn dangos y broses, rydym wedi defnyddio dysgwr enghreifftiol sydd wedi 

ennill y cymwysterau a’r graddau a ddangosir yn Nhabl 1 (D.S. rhestrir pob un o 

ddyfarniadau’r dysgwr). Daw’r gwerthoedd a ddefnyddir ar gyfer mesurau 

perfformiad (cymwysterau cyfatebol i TGAU a phwyntiau) ar gyfer pob cymhwyster 

yn uniongyrchol o QiW. 

 
Tabl 1: Enghraifft o ganlyniadau dysgwr 

 

1. Cam un – Nodi cofrestriadau cynnar a hepgor arholiadau sydd wedi cael 
eu hailsefyll 

1.1 O 2018/19, os bydd dysgwr ym mlwyddyn 11 wedi cael ei gofrestru i sefyll 

arholiad yn gynnar ac wedi ailsefyll yr arholiad hwnnw yn ddiweddarach, canlyniad y 

cofrestriad cyntaf yw’r un a ddefnyddir ar gyfer mesurau perfformiad, ni waeth beth 

yw’r canlyniad. Gan fod y dysgwr hwn wedi cael ei gofrestru’n gynnar ar gyfer TGAU 



Saesneg Iaith ac wedi ennill gradd C, ac yna wedi ennill gradd A ar ôl ailsefyll yr 

arholiad, defnyddir y radd C. Rhoddir 0 pwyntiau ar gyfer yr arholiad a gafodd ei 

ailsefyll a chaiff ei ddiystyru ym mhob cam pellach. Mae hyn yn wahanol i 

flynyddoedd blaenorol lle y byddai’r radd orau yn cael ei defnyddio.  

 
Tabl 2: Nodi cofrestriadau cynnar a hepgor arholiadau sydd wedi cael eu hailsefyll  

 

 

2. Cam dau – Nodi cymwysterau sy’n cyfrif yn y slotiau pwnc-benodol 
2.2 Mae’r Sgôr Pwyntiau Capio 9 (interim) yn cynnwys tri slot pwnc-benodol a gaiff 

eu llenwi gan ganlyniadau gorau pob dysgwr (cofrestriadau cyntaf yn unig) o blith y 

grŵp penodol o gymwysterau: 

 Slot llythrennedd – y canlyniad gorau o blith TGAU Cymraeg Iaith neu 
TGAU Llenyddiaeth Gymraeg neu TGAU Saesneg Iaith neu TGAU 
Llenyddiaeth Saesneg  

 Slot rhifedd – y canlyniad gorau o blith TGAU mathemateg neu TGAU 
mathemateg - rhifedd  

 Slot gwyddoniaeth – y canlyniad gorau o blith pynciau gwyddoniaeth 
TGAU (sydd wedi’i gyfyngu ar hyn o bryd i ddyfarniadau yng nghyfres 
CBAC o gymwysterau TGAU gwyddoniaeth sydd ar gael i ddysgwyr): 
bioleg, cemeg, ffiseg, gwyddoniaeth (dyfarniad dwbl) gwyddoniaeth 
gymhwysol (dyfarniad dwbl) a gwyddoniaeth gymhwysol (dyfarniad sengl). 

 
2.3 Mae’r cymwysterau a all gyfrif yn y slotiau pwnc-benodol hyn hefyd ar gael ar 

QiW. Gan ddefnyddio ein henghraifft, nodir canlyniadau gorau’r dysgwr 

(cofrestriadau cyntaf yn unig) ar gyfer pob slot pwnc-benodol yn Nhabl 3: 

 
 
 
 
 



Tabl 3: Nodi ‘canlyniadau gorau’ cymwysterau sy’n cyfrif yn y slotiau pwnc-benodol 

 

 
Slotiau Llythrennedd a Rhifedd 

2.4 Mae’r slot llythrennedd wedi’i lenwi gan TGAU Saesneg – cofrestriad Mehefin 

2018 (gradd C) ac mae’r slot rhifedd wedi’i lenwi gan TGAU Mathemateg (gradd A*). 

Noder, er y gallai cymwyster mathemateg - rhifedd gyfrif tuag at y slot rhifedd, nad 

gradd orau’r dysgwr mewn rhifedd ydyw yn yr achos hwn. Felly caiff ei ystyried wrth 

nodi ‘chwe chanlyniad arall gorau’ y dysgwr (cam tri isod). 

Slot Gwyddoniaeth 

2.5 Ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau gwyddoniaeth TGAU, caiff y radd orau ei chyfrif. 

Fodd bynnag, os mai dyfarniad dwbl yw’r cymhwyster, yna caiff y cymhwyster ei 

rannu’n ddau gymhwyster ar wahân, gyda’r naill a’r llall yn cael gradd ar wahân. Yn 

ein henghraifft, mae’r dysgwr wedi cael y canlyniad canlynol yn y cymhwyster 

gwyddoniaeth dwbl:  

 

Felly, caiff y cymhwyster ei rannu’n ddau gymhwyster ar wahân, gyda’r naill a’r llall 

yn cael gradd ar wahân:  

 

Fel canlyniad TGAU gwyddoniaeth gorau’r dysgwr, mae’r slot gwyddoniaeth wedi’i 
lenwi gan y radd A (wedi’i thywyllu) a chaiff y radd B arall ei hystyried wrth nodi 
‘chwe chanlyniad arall’ gorau’r dysgwr (cam tri isod). Yn Nhabl 1 noder bod y 
cymhwyster Gwyddoniaeth dwbl wedi’i dywyllu â llinellau gan mai dim ond un o’r 
ddwy radd a fydd yn cyfrif tuag at y slot gwyddoniaeth.  



 

 

3. Cam tri – nodi’r cymwysterau sy’n cyfrif yn y slotiau ‘eraill’ 
Caiff chwe chymhwyster arall gorau’r dysgwr eu cyfrifo fel a ganlyn: 

3.1 Cam 1 – Cyfrifo maint cymhwyster 

3.1.1 Mae cymwysterau yn cael eu cymharu â maint TGAU er mwyn pennu 

dangosydd maint (h.y. sawl TGAU y mae cymhwyster yn gyfwerth â nhw). Er 

enghraifft, mae TGAU dyfarniad dwbl galwedigaethol ddwywaith maint TGAU felly 

byddai ganddo ddangosydd maint o 2. Byddai gan gwrs byr TGAU ddangosydd 

maint o 0.5. 

3.1.2 Pennir y gwerthoedd hyn drwy ddefnyddio’r maes ‘cyfraniad maint’ yn y tabl 

‘Gwerthoedd Sgôr Pwyntiau’ yn QiW (fel y dangosir isod). 

 

3.1.3 Yn ein henghraifft, rydym ond yn defnyddio’r cymwysterau yn y celloedd heb 

eu tywyllu fel y dangosir yn Nhabl 4 (h.y. nid ydym wedi cynnwys y cymwysterau sy’n 

cyfrannu at y tri slot pwnc-benodol) ac yna rydym yn cyfrifo maint pob un. 

 
Tabl 4: Ychwanegu dangosyddion maint 

 



*Mae’r cymhwyster TGAU gwyddoniaeth (dyfarniad dwbl) wedi cael ei rannu’n hanner fel y 

nodir ar gam dau, gan adael dim ond y radd isaf (gradd B) i’w hystyried yn ystod y cam hwn. 

Gan fod y cymhwyster wedi cael ei rannu’n hanner, mae’n gyfwerth ag un, nid dau 

gymhwyster TGAU.  

 

 

3.2 Cam 2 – Cyfrifo’r pwyntiau safonedig ar gyfer cymwysterau (a diystyru) 

3.2.1 Pwyntiau safonedig yw’r pwyntiau ar gyfer cymhwyster sy’n cael eu cyfrifo’n 

gymesur â maint sy’n cyfateb i un TGAU. Rydym yn cyfrifo pwyntiau safonedig er 

mwyn cael pennu pa gymwysterau yw’r rhai ‘gorau’. Mae’r pwyntiau safonedig yn 

ystyried maint gwirioneddol y cymhwyster (a bennir ar Gam 1) a nifer y pwyntiau a 

roddir i’r radd a enillwyd ar gyfer y cymhwyster (yn unol â QiW).  

3.2.2 Caiff pwyntiau safonedig eu cyfrifo drwy ddefnyddio’r fformiwla ganlynol: 

Pwyntiau safonedig = (cyfanswm y pwyntiau ar gyfer y cymhwyster) / 

(dangosydd maint) 

3.2.3 Os na chafodd y dysgwr lwyddiant mewn cymhwyster penodol (e.e. gradd U 

neu X ar gyfer TGAU, F ar gyfer BTEC), yna mae’r pwyntiau safonedig ar gyfer y 

cymhwyster wedi’u pennu’n ddim. 

3.2.4 Yn ein henghraifft, caiff pwyntiau safonedig eu cyfrifo fel y dangosir yn Nhabl 5: 

Tabl 5: Cyfrifo pwyntiau safonedig 

 

Nodyn ar y rheolau diystyru: Os bydd dau gymhwyster yn rhannu’r un cod 

diystyru, yna y cymhwyster sydd â’r pwyntiau safonedig uchaf yw’r un a ddefnyddir a 

chaiff y llall ei ddileu o bob cyfrifiad o hyn ymlaen. Mae codau diystyru, ochr yn ochr 

â rhestr o gymwysterau sy’n rhannu’r cod diystyru hwnnw, ar gael yn y wybodaeth a 

ddelir ar wefan QiW ar gyfer pob cymhwyster unigol.  



 
3.3 Cam 3 – Cyfrifo maint cronnol 

3.3.1 Ar ôl cyfrifo’r pwyntiau safonedig ar gyfer pob cymhwyster rydym yn: 

 Trefnu’r cymwysterau mewn trefn ddisgynnol yn ôl pwyntiau safonedig 

 Cyfrifo cyfanswm y maint cronnol ar gyfer pob cymhwyster drwy gyfansymio’r 
golofn maint wrth inni fynd i lawr y rhesi. 

3.3.2 Yn ein henghraifft, cyfrifir maint cronnol fel y dangosir yn Nhabl 6: 

Tabl 6: Cyfrifo maint cronnol 

 

 

3.4 Cam 4 – Nodi pa rai yw’r ‘chwe chymhwyster arall’ gorau a’u sgoriau 

pwyntiau 

3.4.1 Rydym yn defnyddio’r golofn maint cronnol ac yn ystyried pob cymhwyster nes 

bod y maint cronnol >=6. Caiff y rhain eu dangos mewn llwyd yn Nhabl 6 isod. 

3.4.2 Lle mae’r cymhwyster olaf a ychwanegir yn gwneud maint cronnol o fwy na 

chwech a dim ond cyfran o’r cymhwyster hwnnw sydd ei hangen, bydd angen inni 

addasu’r cymhwyster perthnasol. Yn ein henghraifft, byddai Safon UG mathemateg 

bellach yn gwneud maint cronnol o 7.5 (ond dim ond 0.5 sydd ei angen i gyrraedd y 

maint cronnol gofynnol o 6). Felly bydd angen inni addasu’r pwyntiau ar gyfer y 

cymhwyster hwnnw drwy gymryd y gyfran ofynnol o’i bwyntiau drwy ddefnyddio’r 

fformiwla ganlynol: 

((6 - (maint cronnol  
blaenorol)) 

/ (maint)) * (pwyntiau) = Pwyntiau wedi’u 
haddasu 

((6 - (5.5)) / 2) * 90 = 22.5 
 

Tabl 7: Cyfansymio’r sgôr pwyntiau 



 

3.4.3 Felly, cyfanswm y pwyntiau ar gyfer y ‘chwe chymhwyster arall’ gorau (nad 

ydynt yn bwnc-benodol) yw 58+26+52+104+46+22.5 = 308.5. 

 
3.5 Cam 5 – Cyfrifo cyfanswm y Sgôr Pwyntiau Capio 9 (interim) 

3.5.1 Yn olaf, bydd angen inni gyfrifo cyfanswm y pwyntiau ar gyfer mesur Capio 9 

drwy adio’r pwyntiau ar gyfer y tri slot pwnc-benodol at y pwyntiau ar gyfer y ‘chwe 

slot arall’. 

3.5.2 Dengys Tabl 8 gyfanswm y pwyntiau ar gyfer y cymwysterau sy’n llenwi pob un 

o slotiau’r Sgôr Pwyntiau Capio 9: 

 Daw cyfanswm y pwyntiau ar gyfer y cymwysterau sy’n llenwi’r ‘chwe slot 
arall’ (fel y’u cadarnhawyd ar Gam 4) o QiW ar gyfer pob cymhwyster 
perthnasol a’r radd gyfatebol a enillwyd ar gyfer y flwyddyn berthnasol. 

 Yna, byddwn yn adio’r pwyntiau ar gyfer y tri chymhwyster pwnc-benodol 
(cyfanswm o 150 o bwyntiau) at bwyntiau’r ‘chwe chymhwyster arall’ gorau 
(cyfanswm o 308.5 o bwyntiau). 

 Felly, mae’r dysgwr yn ein henghraifft wedi cael Sgôr Pwyntiau Capio 9 o 150 
+ 308.5 = 458.5 o bwyntiau. 

 

Tabl 8: Cyfansymio’r sgôr pwyntiau ar gyfer slotiau penodol a slotiau nad ydynt yn 
benodol  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


