
Bioleg UG/Safon Uwch 
 

Mae Safon Uwch CBAC mewn Bioleg yn darparu gwybodaeth eang sy'n cyffwrdd â nifer 
o wahanol agweddau ar amrywiaeth o destunau. Yn eu plith mae gweithrediad mewnol 
organebau mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg, i faterion cymdeithasol yn 
cynnwys dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg. 
 
Mae astudio bioleg yn annog ymgeiswyr i werthfawrogi'r materion hyn a'u goblygiadau yn ogystal â 
dod i wybod mwy am y byd byw. Mae testunau opsiynol wedi’u cynnwys fel bod modd i'r dysgwyr 
ddod i wybod mwy am amrywiaeth ehangach o destunau biolegol. Y bwriad o ddefnyddio amrywiol 
ddulliau yw symbylu diddordeb, hybu dealltwriaeth ac ysgogi gwerthfawrogiad cyffredinol ac 
ymdeimlad o ryfeddod at y byd byw. 
 
 
Nod y fanyleb Safon Uwch Bioleg CBAC yw annog dysgwyr i wneud y canlynol: 
 

 datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o wahanol feysydd bioleg a sut mae'r meysydd 
hyn yn cysylltu â'i gilydd 

 datblygu a dangos gwerthfawrogiad dwys o'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r 
dulliau gwyddonol sy'n cael eu defnyddio ym maes bioleg 

 datblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, mathemategol a datrys 
problemau 

 datblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd am bwnc bioleg, gan gynnwys datblygu diddordeb i'w 
astudio ymhellach ac i ddilyn gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r pwnc 

 deall sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau am faterion biolegol a sut mae bioleg 
yn cyfrannu at lwyddiant yr economi a'r gymdeithas 

 
Mae'r fanyleb hon yn hybu dealltwriaeth o ddull gwyddonol fel ffordd o gynyddu gwybodaeth 
wyddonol a datblygu dull ymholgar a beirniadol. Bydd dysgwyr yn meithrin ymwybyddiaeth o'r ffaith 
bod modd cymhwyso canfyddiadau, rhagfynegiadau a dehongliadau gwahanol yn ôl y cyd-destun. 
 
Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o faes bioleg, ac mae addysg uwch yn hynod werthfawrogol 
ohono. Mae'n hanfodol bod sgiliau ymarferol yn cael eu datblygu yn ystod y cwrs a bod dull ymchwiliol 
yn cael ei hybu hefyd. 

Bioleg UG 
Astudir 2 uned ym Mlwyddyn 12: 

UG UNED 1: BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD 
UG UNED 2: BIOAMRYWIAETH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF 
 
Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud o hyd ac yn cynrychioli 
20% o’r cymhwyster Safon Uwch. 

Bioleg Safon Uwch 
U2 UNED 3:  EGNI, HOMEOSTASIS A'R AMGYLCHEDD 
U2 UNED 4:  AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU 

 
Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd ac yn cynrychioli 25% o’r 
cymhwyster Safon Uwch. 
 
 
 



 
U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL 
 
Mae’r arholiad ymarferol yn cynrychioli 10% o’r cymhwyster. 
 
Mae'r uned hon yn cynnig y cyfle i ddysgwyr ddangos eu gallu i gynnal arbrawf ac i ddadansoddi a 
gwerthuso data arbrofol. Gwaith unigol fydd hwn, dan amodau rheoledig. Mae dwy dasg yn rhan o'r 
arholiad ymarferol: 

 Tasg Arbrofi (20 marc) 

 Tasg Dadansoddi Ymarferol (30 marc) 
 

Pa sgiliau fyddaf yn eu datblygu wrth astudio Bioleg?  
Mae bioleg yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol, ymchwil, datrys problemau a dadansoddi. 

Mae’n eich helpu i herio eich syniadau, datblygu sgiliau meddwl annibynnol a chymhwyso 

gwybodaeth fiolegol i gyd-destunau ymarferol. Yn ogystal â hynny, mae’n galluogi dysgwyr i 

ddatblygu eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu.  

Pa yrfaoedd y mae Bioleg yn ddefnyddiol ar eu cyfer? 
Mae bioleg yn bwnc pwysig ar gyfer gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: Amaethyddiaeth, Biocemeg, 

Deintyddiaeth, Ecoleg, Geneteg, Bioleg y Môr, Meddygaeth, Microbioleg, Nyrsio, Gwyddor Maeth, 

Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Addysg, Milfeddygaeth, Cynorthwyydd Milfeddygol a Sŵoleg. 


