
ECONOMEG (UG/Safon Uwch) 
Ynglŷn â’r cwrs hwn  

Nod y pwnc hwn yw datblygu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau trwy 

sefydliadau, problemau a materion economaidd cyfredol sy’n effeithio ar fywyd bob dydd. Bydd y 

myfyrwyr yn dysgu sut i gymhwyso syniadau economaidd i ystod o gyd-destunau a datblygu sgiliau 

trin data rhagorol. Mae’r cwrs yn annog myfyrwyr i ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau i ymchwilio i 

bynciau a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i addysg uwch neu gyflogaeth. Gwyddor gymdeithasol yw 

Economeg, sy’n cyfuno’n dda â phob pwnc arall ac sy’n datblygu sgiliau rhifiadol, graffigol a 

dadansoddol a fydd yn eich helpu trwy eich oes.  Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ystyried y sgiliau 

hyn yn hynod o werthfawr. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau rhifiadol/trin data graffigol cryf.  

Mae dwy brif adran i’r cwrs - 

MICRO-ECONOMEG – astudiaeth o ymddygiad unigolion, aelwydydd a chwmnïau wrth wneud 

penderfyniadau a dyrannu adnoddau. 

MACRO-ECONOMEG – cangen o economeg sy’n astudio ymddygiad a pherfformiad economi yn 

ei gyfanrwydd. 

 

Dilyniant  
I ble allai’r cwrs arwain? Mae’r cwrs Economeg yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy 

gwych ac yn arwain at amrywiaeth o gyrsiau gradd, gan gynnwys Rheoli Busnes, Cyfrifeg, 

Economeg, Marchnata, Cyllid, y Gyfraith, Newyddiadureg, Bancio, Logisteg ac Addysg.  

Mewn arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar, darganfu mai graddedigion Economeg a graddedigion 
Cemeg sy’n ennill y cyflogau uchaf ar ôl gadael y Brifysgol, a chyn troi’n 30 oed. 

Asesiad (dim gwaith cwrs, arholiadau’n unig) 

Papur 1 (75 munud, 55 marc) Mae papur 1 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau dewis lluosog (15 

cwestiwn, 15 marc) a chwestiynau atebion byr (40 marc). Mae’r mathau cyntaf yn profi sgiliau 

meintiol a theori economaidd sylfaenol yn drwyadl. Mae’r ail fath yn profi’r sgiliau hyn mewn cyfres 

o gyd-destunau cymhwysol. Mae angen sgiliau mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 2 (120 munud, 80 marc) Mae papur 2 yn cynnwys dau gwestiwn ymateb i ddata gorfodol. 

Bydd y rhain yn seiliedig ar unrhyw ran o’r fanyleb a’r nod yw profi gallu’r dysgwyr i gymhwyso’r 

hyn y maent wedi ei ddysgu i sefyllfaoedd economaidd mwy cymhleth nag sy’n bosibl yn yr adran 

atebion byr. Bydd angen i’r dysgwyr ysgrifennu’n fwy estynedig a meddu ar sgiliau trin data cryf.  

Papur 3 (120 munud, 80 marc) Mae papur 3 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau strwythuredig, yn 

seiliedig ar gynnwys y cwrs U2, ac un cwestiwn ymateb i ddata sy’n cwmpasu’r holl gynnwys Safon 

Uwch.  Mae’r cyfuniad hwn yn profi sgiliau meintiol a theori economaidd sylfaenol a chymhwyso 

theori economaidd mewn cyd-destun yn drwyadl. Mae angen sgiliau mathemategol cryf ar gyfer y 

papur hwn. 

Papur 4 (150 munud, 90 marc) Mae papur 4 yn cynnwys tri thraethawd yn seiliedig ar isadrannau yn 

y fanyleb.  Bydd dewis o ddau draethawd o bob isadran a bydd pob traethawd yn cael ei rannu’n 

ddwy ran.  


