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Pwrpas y sesiwn hon yw eich helpu chi i ddechrau llywio gwefan UCAS, ochr yn ochr â llwyfannau 

defnyddiol eraill, i ddarganfod gofynion mynediad ar gyfer pynciau sydd o ddiddordeb i chi. 

Tasg 1 

● Ewch i wefan UCAS  www.ucas.com.   (“Find courses, information and more”) a chwilio am un

pwnc o'ch opsiynau blwyddyn 12. Gallwch lywio yn syth i beiriant chwilio UCAS trwy glicio ar

y ddolen isod.

https://digital.ucas.com/search 

● Gan ddefnyddio'r hidlwyr, sgroliwch i lawr i “Where do you want to study?” e.e. De Orllewin,

Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Lloegr, Cymru, Gogledd Ddwyrain, Llundain, yr Alban ac

ati ac ymchwilio’r  prifysgolion mewn pum rhanbarth gwahanol o'ch dewis chi sy’n cynnig y

cwrs hwn.

● Dewiswch brifysgol ym mhob rhanbarth sy'n cynnig y cwrs a chofnodwch eu gofynion derbyn

yn y tabl isod.

Prifysgol/Rhanbarth Graddau Derbyn/Pwyntiau 
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Tasg 2 

Yn y dasg gyntaf, rydym wedi gofyn ichi ymchwilio i gyrsiau prifysgol posibl yn seiliedig ar eich opsiynau 

blwyddyn 12 presennol. Ar hyn o bryd, mae dros 50,000 o gyrsiau israddedig mewn mwy na 400 o 

ddarparwyr yn y DU, felly yn y dasg hon, hoffem ichi edrych y tu hwnt i'ch opsiynau pwnc cyfredol. 

Efallai bod gennych syniad eisoes am faes astudio posibl yr hoffech ei ddilyn, e.e. y gyfraith, meddygaeth, 

dylunio, busnes, chwaraeon ac ati. Os felly, gallwch archwilio hyn ymhellach yn y dasg hon. Peidiwch â 

phoeni os nad oes gennych unrhyw syniad am ba gwrs yr hoffech ei astudio yn y dyfodol neu os ydych 

yn ansicr a yw astudio prifysgol hyd yn oed yn iawn i chi, bydd mwyafrif y myfyrwyr yn y sefyllfa hon 

pan fyddant yn dechrau blwyddyn 12. Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud â defnyddio gwefan UCAS 

i archwilio opsiynau posibl. Felly os ydych chi'n ansicr ynghylch opsiynau cwrs / prifysgol, dewiswch 

gwrs sy'n gweddu i'ch diddordebau cyfredol. 

● Penderfynwch pa faes astudio hoffech ymchwilio iddo.

● Chwiliwch yn "Find courses, information and more".

● Dewiswch bum prifysgol mewn ardaloedd o’r DU byddech yn fodlon mynd iddynt, a

rhowch y gofynion derbyn ar gyfer pob un yn y tabl ar dudalen 3.

Ewch i www.whatuni.com  a / neu www.theuniguide.co.uk " i hidlo yn ôl graddau posibl ar ddiwedd 

blwyddyn 13. Byddwch yn realistig!  

Defnyddir pwyntiau tariff UCAS gan rai prifysgolion (tua thraean) wrth wneud cynigion amodol. Yn lle 

gofyn am raddau (e.e. BBC), gall prifysgol fynegi'r cynnig fel 112 pwynt. Mae'r tabl isod yn dangos 

pwyntiau UCAS ar gyfer cymwysterau poblogaidd.. 

Tystysgrif Her Sgiliau 
Uwch Bagloriaeth 

Cymru  

Safon UG Safon 
Uwch 

Pwyntiau 
tariff 

Diploma BTEC Diploma Atodol 
BTEC 

112 D*D* 
104 D*D 
96 DD 
80 DM 
64 MM 

A* A* 56 D* 
A A 48 MP D 
B B 40 
C C 32 PP M 
D D 24 

A 20 
E B E 16 P 

C 12 
D 10 
E 6 
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Cofiwch fod mwyafrif y cyrsiau yn derbyn Bagloriaeth Cymru fel dewis arall yn lle pwnc Safon 
Uwch neu BTEC. Mae'r graddau a gewch ym Magloriaeth Cymru yn cyfateb i'r graddau a gafwyd 
ar Safon Uwch. 
 

• Os yw'r graddau a ragwelir ar gyfer TGAU i gyd yn A * / A, edrychwch am brifysgolion sydd 
angen graddau *** - AAB 

• Os yw'r graddau TGAU a ragwelir i gyd yn A / B, edrychwch am brifysgolion sydd angen 
graddau AAA-BBC 

• Os yw'r graddau a ragwelir ar gyfer TGAU i gyd yn B / C, edrychwch am brifysgolion sydd 
angen graddau BBB-CCD 

• Os yw'r graddau TGAU a ragwelir i gyd yn C, edrychwch am brifysgolion sydd angen graddau 
CCC-DDE 

 
Defnyddiwch y tabl isod i'ch helpu chi i gyfrifo pwyntiau derbyn cyfatebol i'r graddau sy'n ofynnol.  

 

Ystod graddau 

Gwerth pwyntiau 

UCAS   Graddau Gwerth pwyntiau UCAS  

*** 168  * 56 

**A 160  A 48 

*AA 152  B 40 

AAA 144  C 32 

AAB 136  D 24 

ABB 128  E 16 

BBB 120    

BBC 112  Graddau UG Gwerth pwyntiau UCAS 

BCC 104  A 20 

CCC 96  B 16 

CCD 88  C 12 

CDD 80  D 10 

DDD 72  E 6 

DDE 64    

DEE 56    

EEE 48    

 

 Prifysgol Gofynion derbyn 

1   

2   

3   

4   

5   
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Tasg 3 

Nawr eich bod wedi dysgu sut i ddefnyddio teclyn chwilio UCAS, hoffem ichi archwilio rhai meysydd 
eraill ar wefan UCAS. 

Un rhan ragorol o'r wefan, p'un a ydych chi'n ystyried ymgeisio am raglenni prifysgol, prentisiaethau 
neu raglenni ymadawyr ysgol, yw'r adran canllawiau pwnc. 
https://www.ucas.com/explore/subjects 

Yn y dasg hon, hoffem ichi ddefnyddio'r adran hon i wneud ychydig mwy o ymchwil i'r maes astudio a 

ddewisoch ar gyfer Tasg 2. 

1. Cliciwch ar y canllaw perthnasol ar gyfer y maes pwnc hwn ac yn y gofod isod ysgrifennwch

grynodeb o'r hyn rydych chi'n teimlo yw'r darnau allweddol o wybodaeth sydd ynddo. 

2. Ar ôl cynnal yr ymchwil hon, myfyriwch a oes gennych ddiddordeb o hyd mewn darganfod
mwy am y maes pwnc hwn ac o bosibl ei ddilyn fel opsiwn gyrfa / prifysgol.

https://www.ucas.com/explore/subjects
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Tasg 4:  Myfyrio fel Myfyriwr  

 
Yn y tablau isod, cofnodwch bum peth rydych chi wedi'u dysgu o'r tiwtorial hwn a thri chwestiwn 

arall sydd gennych chi am geisiadau prifysgol a phrifysgol. 

 
 

  
Pum peth dw i wedi eu dysgu o’r tiwtorial hwn:  
 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

 
 
 

  
Tri chwestiwn pellach sydd gen i:  
 

1  
 
 
 
 

2  
 
 
 
 

3  
 
 
 
 

 
 
Cyn y tiwtorial nesaf, gwnewch ychydig o ymchwil i'ch helpu chi i ateb y cwestiynau hyn. Bydd eich 

athrawon yn gallu eich helpu os ydych chi'n dal yn ansicr o unrhyw beth ar ôl cwblhau'r ymchwil. 
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