
 

Ffiseg UG / Safon Uwch  

Beth fyddaf yn ei ddysgu ar y cwrs Ffiseg Safon Uwch? 

Byddwch eisoes yn gyfarwydd â llawer o’r pynciau y byddwch yn eu hastudio, gan gynnwys grymoedd, 
tonnau, ymbelydredd, trydan a magneteg. 

Ar y cwrs Safon Uwch, byddwch yn astudio’r meysydd hyn yn fwy manwl ac yn darganfod sut maent yn 
cysylltu â’i gilydd. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso mathemateg i broblemau byd go iawn ac 
archwilio meysydd newydd, megis ffiseg ronynnol, cosmoleg, ffiseg feddygol a ffiseg chwaraeon. 

bwysicach fyth, efallai, byddwch yn datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo i unrhyw faes gwaith arall, o 
sefydlu busnes i achub y blaned.  Hyd yn oed os na fyddwch yn dod yn ffisegydd, bydd dysgu sut i     
feddwl fel ffisegydd yn eich helpu i fynd at wraidd unrhyw broblem a llunio cysylltiadau nad ydynt yn   
amlwg i eraill. Ni fydd ffiseg yn rhoi’r holl atebion i chi, ond bydd yn eich dysgu sut i ofyn y cwestiynau 
cywir. 

Nid yw astudio Ffiseg Safon Uwch yn cyfyngu ar eich opsiynau, mae’n eu hehangu. Yn ogystal â bod yn 
bwysig i lawer o yrfaoedd yn y meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg, mae’r sgiliau a’r wybodaeth y  
gallwch eu datblygu trwy astudio ffiseg yn cadw’r drws ar agor i bron popeth arall. 

Mae Safon Uwch Ffiseg CBAC yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. 
Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn ffiseg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc     
a chydnabod pa mor bwysig yw ffiseg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas.  

Isod ceir rhestr o’r testunau a astudir dros y ddwy flynedd:  

Ffiseg UG 
           Astudir dwy uned ym Mlwyddyn 12: 

UG UNED 1: MUDIANT, EGNI A MATER  

Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

1. Ffiseg sylfaenol 
2. Cinemateg 
3. Dynameg 
4. Cysyniadau egni 
5. Solidau dan ddiriant 
6. Defnyddio pelydriad i ymchwilio i sêr 
7. Gronynnau ac adeiledd niwclear 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o’r cymhwyster  

UG UNED 2: TRYDAN a GOLAU   

Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

1. Dargludiad trydan 
2. Gwrthiant 
3. Cylchedau C.U. 
4. Natur tonnau 
5. Priodweddau tonnau 
6. Plygiant golau 
7. Ffotonau 
8. Laserau  



 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  - 20% o’r cymhwyster  

Ffiseg Safon Uwch  

Astudir tair uned ym Mlwyddyn 13: 

U2 UNED 3: OSGILIADAU a NIWCLYSAU 

Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

1. Mudiant cylchol 
2. Dirgryniadau 
3. Damcaniaeth ginetig 
4. Ffiseg thermol 
5. Dadfeiliad niwclear 
6. Egni niwclear 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud - 25% o’r cymhwyster  

 

U2 UNED 4: MEYSYDD ac OPSIYNAU  

Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

1. Cynhwysiant 
2. Meysydd grym electrostatig a meysydd disgyrchiant 
3. Orbitau a'r bydysawd ehangach 
4. Meysydd magnetig 
5. Anwythiad electromagnetig 
6. Dewis: ffiseg chwaraeon  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o’r cymhwyster  

 

U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL  

Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o'r fanyleb hon. Mae'n holl bwysig wrth ddatblygu dealltwriaeth 
gysyniadol o destunau niferus ac mae'n ychwanegu at y profiad a'r mwynhad o'r pwnc ffiseg. Mae'r sgiliau 
ymarferol sy'n cael eu datblygu hefyd yn holl bwysig i'r dysgwyr hynny fydd yn mynd ymlaen i astudio ffiseg     
a phynciau cysylltiedig ymhellach a gall y sgiliau hyn gael eu trosglwyddo i nifer mawr o yrfaoedd. 

Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i’r dysgwyr ddangos eu gallu i gynnal ymchwiliad ac i ddadansoddi a gwerthuso 
data arbrofol. Bydd yr ymchwiliad hwn yn cael ei gynnal yn unigol, o dan amodau dan reolaeth. Mae dwy     
dasg yn rhan o’r arholiad ymarferol.  

10% o’r cymhwyster  

 Tasg Arbrofi (25 marc)  
 Tasg Dadansoddi Ymarferol (25 marc)  

 

 


