
Busnes (UG/Safon Uwch) 

Ynglŷn â’r cwrs hwn  

Mewn byd busnes sy’n newid yn gyflym iawn, mae cyflogwyr yn 

chwilio am bobl sydd â’u bys ar y pwls ac sy’n gallu dod o hyd i atebion yn 

hawdd i amrywiaeth o broblemau. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r offer a’r sgiliau 

trosglwyddadwy i gyflawni hyn, ynghyd â phrofiad o natur yr amgylchedd busnes 

dynamig sy’n newid yn gyson. Byddwch yn dysgu pethau newydd yn gyson, yn 

astudio pynciau megis cyfrifeg, adnoddau dynol, rheoli gwybodaeth, 

marchnata ac ymddygiad sefydliadol . Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o 

natur sefydliadau, y modd y cânt eu rheoli a’r amgylcheddau allanol newidiol y 

maent yn gweithredu ynddynt. Byddwch yn astudio modiwlau ym mhob maes 

busnes, o gyllid a dadansoddi strategol i gyflogadwyedd a datblygiad 

proffesiynol. Mae’r cwrs yn dilyn ymlaen o’r cwrs TGAU Astudiaethau Busnes, 

ond yn gam sylweddol i fyny. Yn ddelfrydol, byddwch wedi astudio’r pwnc hwn 

ar lefel TGAU. 

Ac os ydych am astudio’r pwnc ymhellach, mae’r cwrs hwn yn gam perffaith i 

gwrs gradd yn ymwneud â busnes. 

Dilyniant  

I ble allai’r cwrs arwain?  Mae’r cwrs hwn yn datblygu sgiliau penodol a throsglwyddadwy, 

yn cyfuno’n dda â phob pwnc arall ac yn cael ei ystyried yn werthfawr gan gyflogwyr.  Gall 

arwain at astudiaethau Addysg Uwch mewn Rheoli, Cyllid, Economeg, y Gyfraith neu gyrsiau 

Busnes cyffredinol.  Fel arall, efallai y byddai’ well gennych sefydlu eich Busnes eich hun a 

dechrau ar eich taith tuag at eich miliwn gyntaf!! 

 

Asesiad (dim gwaith cwrs/arholiadau’n unig) 

Papur 1 (75 munud, 60 marc) Mae Papur 1 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau atebion byr a 

chwestiynau ymateb i ddata. Mae’r papur yn asesu cynnwys Uned 1 yn unig. Mae angen 

sgiliau Mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 2 (120 munud, 80 marc) Mae Papur 2 yn cynnwys nifer o gwestiynau ymateb i ddata, 

rhai y mae gofyn rhoi ymatebion estynedig iddynt, ac yn cwmpasu holl gynnwys y cwrs UG. 

Mae angen sgiliau Mathemategol cryf ar gyfer yr adran Gyllid ar y papur hwn. 

Papur 3 (135 munud, 80 marc) Mae Papur 3 yn cynnwys nifer o gwestiynau ymateb i ddata, 

rhai byr a rhai y mae gofyn rhoi ymateb estynedig iddynt, i asesu’r uned ar ddadansoddi 

busnes a strategaeth.  Bydd gofyn adalw cynnwys yr unedau UG i gefnogi atebion yn y papur 

hwn.  Bydd yn ofynnol i’r dysgwyr ddefnyddio sgiliau meintiol i ateb y cwestiynau hyn.  

Bydd angen sgiliau mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 4 (135 munud, 80 marc) Mae dwy adran amlwg i bapur 4. Bydd Adran A yn cynnwys 

nifer o gwestiynau yn seiliedig ar astudiaeth achos; bydd gofyn rhoi atebion estynedig i’r 

rhan fwyaf ohonynt.  Bydd y cwestiynau hyn yn cwmpasu cynnwys y pedair uned a hefyd yn 

cynnwys asesiad synoptig.  Yn Adran B, bydd gofyn i’r dysgwyr ysgrifennu un traethawd 

synoptig o ddewis o dri.  Rhennir bob traethawd yn ddwy ran. Mae rhan (a) yn canolbwyntio 

ar wybodaeth a dealltwriaeth a rhan (b) yn canolbwyntio ar ddadansoddi a gwerthuso. 


