
Cemeg UG/Safon Uwch 

Mae Safon Uwch CBAC mewn Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, 

cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder 

ym maes cemeg, ac i fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc ac i gydnabod 

pa mor bwysig yw cemeg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas.  

 Mae astudio Safon Uwch Cemeg yn annog dysgwyr i wneud y canlynol:  

 datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o feysydd gwahanol o'r pwnc 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 

ddulliau gwyddonol  

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

datrys problemau 

 datblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd am y pwnc, 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 gwyddonol a sut 

mae'r gwyddorau'n cyfrannu at lwyddiant yr economi a'r gymdeithas.  

Mae'r fanyleb yn cynnig ei hun i amrywiaeth o arddulliau dysgu ac addysgu ac yn cynnig 

profiad dysgu pleserus a chadarnhaol i ddysgwyr o bob gallu.  

Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o'r maes cemeg, 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 pryd bynnag y bo'n bosibl. 

Cemeg UG 

Astudir 2 uned ym Mlwyddyn 12:  

UG UNED 1: IAITH CEMEG, ADEILEDD MATER AC ADWEITHIAU SYML 

UG UNED 2: EGNI, CYFRADD A CHEMEG CYFANSODDION CARBON  

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud o hyd ac yn cynrychioli 

20% o’r cymhwyster Safon Uwch. 

Cemeg Safon Uwch 

Astudir 3 uned ym Mlwyddyn 13:  

U2 UNED 3: CEMEG FFISEGOL AC ANORGANIG  

U2 UNED 4: CEMEG ORGANIG A DADANSODDI  

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 45 munud o hyd ac yn cynrychioli 

25% o’r cymhwyster 

 

 

 



U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL  

10% o’r cymhwyster  

Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i'r dysgwyr ddangos eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 

mewn perthynas â thechnegau ymarferol a'u gallu i ddadansoddi a gwerthuso data arbrofi. 

Mae'r arholiad ymarferol yn cynnwys dwy dasg i'w cyflawni'n unigol dan amodau dan 

reolaeth:   

 Tasg Arbrofi (30 marc)  

 Dulliau Ymarferol a Thasg Dadansoddi (30 marc) 

Pa sgiliau fyddaf yn eu datblygu wrth astudio Cemeg?  

 Mae cemeg yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ymchwil, datrys problemau a dadansoddi. 

Mae’n eich helpu i herio syniadau a dangos sut y daethoch o hyd i ateb trwy ddefnyddio 

rhesymeg ac ymresymu cam wrth gam. Mae gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu hefyd yn 

bwysig mewn cemeg, sy’n wych ar gyfer rheoli prosiectau. 

Pa yrfaoedd y mae Cemeg yn ddefnyddiol ar eu cyfer? 

 Bydd cemeg yn eich helpu yn y rhan fwyaf o’r gyrfaoedd STEM (gwyddoniaeth, 

technoleg, peirianneg a mathemateg) ac mewn llawer o yrfaoedd eraill. 

 Mae cemeg yn bwnc pwysig ar gyfer gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: meddygaeth, 

gwyddor yr amgylchedd, peirianneg, tocsicoleg, milfeddygaeth, datblygu nwyddau traul, 

meteleg (astudio sut mae metelau’n ymddwyn), archwilio’r gofod, datblygu persawrau a 

deunyddiau cosmetig, deintyddiaeth, deunyddiau fferyllol, egni, addysg, ysgrifennu am 

wyddoniaeth, datblygu meddalwedd ac ymchwil. 

 

 


