
Cymdeithaseg UG (CBAC) 

                                       
 

Gyrfaoedd mewn Cymdeithaseg: Addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela, gweithiwr cynnal teuluoedd, 

nyrsio, yr heddlu, therapi galwedigaethol, gyrfaoedd yn y gwasanaeth iechyd, marchnata, cyfiawnder 
troseddol a throseddeg, rheoli (pob math), rolau yn y Llywodraeth, dadansoddwr polisïau. Yn wir, y rhan fwyaf 
o yrfaoedd sy’n golygu gweithio a rhyngweithio â phobl eraill.  
 

Cymdeithaseg Uned 1: Caffael Diwylliant   Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud 
15% o’r cymhwyster Safon Uwch (37.5% o’r cymhwyster UG) 
Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar thema cymdeithasoli, hunaniaeth a diwylliant ac wedi’i rhannu’n ddwy 
adran. 
 

Adran A  

Mae adran A yn canolbwyntio ar ddiwylliant, trosglwyddo diwylliant, cymdeithasoli a chaffael hunaniaeth. 
 

Adran B  
Mae Adran B yn datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau allweddol a phrosesau cymdeithasoli a diwylliant trwy 
astudiaeth fanwl o deuluoedd ac aelwydydd. Byddwn yn archwilio mathau o deuluoedd, perthnasoedd mewn 
teuluoedd, ysgariad, newidiadau i’r teulu a damcaniaethau cymdeithasegol. 
 

                                   
 

Uned 2: Deall Cymdeithas a Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr       25% o’r cymhwyster Safon Uwch (62.5% o’r cymhwyster UG) 
 

Adran A 

Mae Adran A yn canolbwyntio ar ddulliau ymchwilio cymdeithasegol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a 
dealltwriaeth o gysyniadau cymdeithasegol a dulliau ymchwil – sut mae cymdeithasegwyr yn cynnal 
ymchwiliadau. 
 

Adran B  
Addysg yw ffocws adran B yr arholiad Uned 2.  Byddwn yn archwilio’r canlynol: 
 

 Rôl a swyddogaeth addysg yn y gymdeithas gyfoes  
 Patrymau a thueddiadau cyrhaeddiad a chyfranogiad gwahaniaethol gan gyfeirio at ddosbarth 

cymdeithasol, rhywedd ac ethnigrwydd 
 Polisi cymdeithasol cyfoes yng Nghymru a Lloegr  
 Ffactorau sy’n effeithio ar gyrhaeddiad addysgol, megis cyfoeth, diwylliant a labelu. 
 Damcaniaethau cymdeithasegol yn ymwneud ag addysg       
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            Cymdeithaseg U2 (CBAC)   
                                                                                                          

Uned 3: Grym a Rheolaeth     Arholiad ysgrifenedig: 2 awr     25% o’r cymhwyster  
 

Trosedd a Gwyredd – mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y themâu grym, gwahaniaethu a haenau 
cymdeithasol gyda materion yn ymwneud â threfn gymdeithasol a rheolaeth gymdeithasol. Byddwn yn 
archwilio’r canlynol: 
 

 patrymau o wasgariad cymdeithasol trosedd a gwyredd yn ymwneud â dosbarth cymdeithasol, 
rhywedd, ethnigrwydd ac oedran yng Nghymru a Lloegr  

 mesur trosedd; ystadegau swyddogol y llywodraeth gan gynnwys ystadegau'r heddlu ac Arolwg 
Troseddu Prydain, astudiaethau dioddefwyr ac astudiaethau hunanadrodd ac effaith polisïau 
cymdeithasol cyfoes ar gyfraddau troseddu yng Nghymru a Lloegr  

 diffiniadau o drosedd a gwyredd fel lluniadau cymdeithasol gan gynnwys rôl y cyfryngau 
 dylanwad damcaniaethau ac esboniadau ar bolisi cymdeithasol  
 damcaniaethau ac esboniadau o drosedd a gwyredd: swyddogaethol, Marcsaidd, neo-Farcsaidd, 

rhyngweithiol, realaeth y dde a'r chwith, ôl-fodernaidd, ffeministaidd, isddiwylliannol. 
 

Uned 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol 
 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud     35% o'r cymhwyster 
 

Adran A  
Dylunio ymchwil – mae’r adran hon yn canolbwyntio ar brosesau dylunio ymchwil ac ar gymhwyso 
gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau ymchwilio cymdeithasegol a astudiwyd yn flaenorol yn uned 2. 
 

Adran B 
Anghydraddoldeb cymdeithasol a haenau cymdeithasol (oedran, dosbarth ethnigrwydd a rhywedd) - mae'r 
adran hon yn canolbwyntio ar dystiolaeth ac enghreifftiau o feysydd anghydraddoldeb yn ymwneud â 
dosbarth cymdeithasol, rhywedd, ethnigrwydd ac oedran yn y gymdeithas gyfoes.  Mae’n archwilio 
damcaniaethau yn ymwneud ag anghydraddoldeb cymdeithasol a haenau cymdeithasol - swyddogaethol, 
Marcsaidd a neo-Farcsaidd, Weberaidd a neo-Weberaidd, Ffeministaidd, Ôl-fodernaidd, Damcaniaethau’r Dde 
Newydd. 
 

 


