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1 Pwyntiau Allweddol
•

•

•

•

•

Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno ystadegau swyddogol ar wahaniaethau yng
nghanlyniadau cymwysterau yn ôl nodweddion dysgwyr. Wrth ddehongli'r
gwahaniaethau hyn, mae'n bwysig nodi y gallai ffactorau dryslyd eraill fod
wedi dylanwadu ar y gwahaniaethau hyn, fel y dewis o bynciau a chyrhaeddiad
blaenorol nad oedd yn bosibl eu hystyried gyda’r data a oedd ar gael. Mae
hefyd yn bwysig gosod bylchau cyrhaeddiad yn eu cyd-destun trwy arsylwi sut
mae bylchau cyrhaeddiad yn amrywio yn ôl pwnc ac o flwyddyn i flwyddyn. Ar
lefel pwnc, gall yr amrywiad hwn fod yn eithaf sylweddol oherwydd
newidiadau yng ngallu dysgwyr sy'n dewis astudio pwnc, meintiau mynediad
bach mewn llawer o gymwysterau a ffactorau eraill.
Yn y mwyafrif o bynciau, mae bylchau cyrhaeddiad rhyw wedi bod o blaid
merched yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O'i gymharu â'r blynyddoedd
diwethaf, roedd y bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaidd benywod) ar y
graddau uchaf ar gyfer TGAU, UG, a Safon Uwch ac yn gulach (llai o blaidd
benywod) ar y graddau canol ar gyfer Safon Uwch, o gymharu â blynyddoedd
blaenorol. Fodd bynnag, nid oedd y patrwm hwn yn gyson ar draws pob pwnc.
Roedd y bylchau cyrhaeddiad yn ôl cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim
ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaid
dysgwyr nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim) ar y graddau
uchaf ar gyfer TGAU ac UG ac yn gulach (llai o blaid dysgwyr nad ydynt yn
gymwys i gael prydau ysgol am ddim) ar y graddau canol ar gyfer Safon Uwch,
o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, nid oedd y patrwm hwn
yn gyson ar draws pob pwnc.
Roedd y bylchau cyrhaeddiad darpariaeth anghenion addysgol arbennig ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaid
dysgwyr heb ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig) ar y graddau uchaf
ar gyfer TGAU ac UG, o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, nid
oedd y patrwm hwn yn gyson ar draws pob pwnc.
Mae cymhariaeth o raddau 2020 (diwygiedig) â 2019 yn ôl grŵp ethnig eang
yn dangos cynnydd mewn canlyniadau ar gyfer pob grŵp ethnig eang ar y
graddau uchel a chanolig ar gyfer pob math o gymhwyster.
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2 Cyflwyniad
Mae'r adroddiad hwn yn darparu dadansoddiad o effaith canlyniadau TGAU, UG a
Safon Uwch yn 2020 ar grwpiau penodol o ddysgwyr, mewn cymhariaeth â'r
newidiadau a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r dadansoddiad hwn
yn ategu ein datganiad ystadegau swyddogol cynharach ‘Amrywiadau yng
nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, Haf 2020’, a
gyhoeddwyd ar 12 Hydref 2020, a oedd yn cymharu newidiadau i’r canlyniadau a
welwyd yn 2020 â newidiadau mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r datganiad hwn
hefyd yn ymestyn y dadansoddiad a gyhoeddwyd yn ein trosolwg canlyniadau ac yn
ymateb i gais am wybodaeth bellach gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
Ar gyfer pob math o gymhwyster, mae’r datganiad hwn yn rhoi crynodebau o dair set
o raddau sy'n ymwneud â chyfres arholiadau haf 2020:
•
•
•

Y graddau o'r broses safoni
Y graddau asesu canolfannau (GACau)
Y canlyniadau dros dro diwygiedig1

Dangosir y canlyniadau yn ôl nodweddion dysgwyr (rhyw, cymhwysedd i gael prydau
ysgol am ddim, darpariaeth anghenion addysgol arbennig, a chefndir ethnig) ac fe'u
cymharir â chanlyniadau'r blynyddoedd diwethaf yng Nghymru ar lefel pwnc, dysgwr
a chenedlaethol.
Ffocws y datganiad yw darparu ystadegau ar ddosbarthiad y canlyniadau ar gyfer y
grwpiau nodweddion dysgwyr. Mae hyn yn darparu gwybodaeth am effaith
gwahanol setiau o raddau yn 2020 o gymharu â'r blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn
caniatáu cymharu rhwng y grwpiau nodweddion dysgwyr ar gyfer pob math o radd
yn 2020 ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'n cefnogi asesiad a oedd y
canlyniadau, yn ôl grŵp nodweddion dysgwr, yn 2020 yn nodweddiadol ai peidio.
2.1 Cefndir canlyniadau 2020
Ar 17 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai graddau asesu canolfannau yn
cael eu dyfarnu i ddysgwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif
Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yn haf 2020.
Ar 4 Medi, gwnaethom gyhoeddi trosolwg o ganlyniadau dros dro diwygiedig ar
gyfer Safon Uwch, UG, TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru. Amcangyfrifon
oedd yr ystadegau hyn, yn seiliedig ar y data diweddaraf a oedd ar gael i ni.
Er bod canlyniadau terfynol yr haf hwn yn seiliedig ar y graddau asesu canolfannau,
cyhoeddwyd hefyd:

Byddai'r canlyniadau terfynol yn cynnwys newidiadau o ganlyniad i apeliadau, fodd bynnag, dylai'r
gwahaniaethau i'r canlyniadau a gynhwysir yn yr adroddiad hwn fod yn fach.
1
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•
•

•

Y byddai graddau Safon Uwch ac UG safonedig a ddyfarnwyd eisoes i
ddysgwyr a oedd yn uwch na graddau asesu canolfannau yn sefyll.
Ar gyfer Safon Uwch, byddai unrhyw radd UG a ddyfarnwyd eisoes i ddysgwyr yn
cael ei rhoi fel y radd Safon Uwch, pe bai hyn yn uwch na gradd asesu'r ganolfan
neu'r radd safonedig ar gyfer Safon Uwch
Dyfernir graddau safonedig TGAU i ddysgwyr lle roeddent yn uwch na gradd
asesu'r ganolfan.

Mae ein ffigurau ar gyfer canlyniadau diwygiedig yn cyfrif am yr holl benderfyniadau hyn.
2.2 Cyhoeddiadau blaenorol ar ganlyniadau haf 2020
Ar 4 Medi, gwnaethom gyhoeddi ein trydydd trosolwg o ganlyniadau dros dro
diwygiedig2 ar gyfer Safon Uwch, UG, TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru.
Cyhoeddodd JCQ ganlyniadau dros dro ar gyfer Cymru ar 10 Medi.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ystadegau swyddogol ar ganlyniadau arholiadau ar
1 Hydref.
Ar 12 Hydref gwnaethom gyhoeddi’r datganiad ystadegau swyddogol ‘Amrywiadau yng
nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, Haf 2020’, a oedd yn
cymharu newidiadau i’r canlyniadau a welwyd yn 2020 â newidiadau mewn blynyddoedd
blaenorol.

3 Gwirio, Data, Methodoleg a Chyfyngiadau
Ar 21 Tachwedd 2017, cymeradwyodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Orchymyn Ystadegau
Swyddogol (Cymru) 2017 a oedd yn enwi Cymwysterau Cymru yn un o'r cyrff sydd o fewn
cwmpas Deddf Ystadegau a'r Gwasanaeth Cofrestru 2007. Rydym wedi datblygu ein prosesau
i sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau fel cynhyrchydd ystadegau swyddogol yn
llawn, gan gynnwys cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau, gan alluogi’r datganiad
ystadegol hwn i gael ei gyhoeddi'n ffurfiol fel ystadegau swyddogol.
3.1 Gwirio
Cynhyrchwyd y dadansoddiad hwn yn annibynnol gan dîm Ystadegau Cymwysterau Cymru
ac yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Gwiriwyd y dadansoddiad gan yr aelod o'r
tîm a gynhyrchodd y dadansoddiad, cafodd ei wirio eto yn annibynnol gan aelod arall o'r
tîm, a rhoddodd y Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau gymeradwyaeth lefel uchel.
3.2 Data
Amcangyfrifir ffigurau ar gyfer graddau diwygiedig yn 2020 yn seiliedig ar y data diweddaraf
a gyflwynwyd i Cymwysterau Cymru gan gyrff dyfarnu rhwng 24 Awst a 28 Awst. Oni nodir yn
wahanol, mae'r canlyniadau terfynol diwygiedig yn y cyhoeddiad hwn ychydig yn wahanol i'r

Mae'r canlyniadau a gyhoeddir ym mis Awst bob amser yn rhai dros dro gan eu bod cyn yr holl
newidiadau sy'n gysylltiedig â phrosesau fel apeliadau.
2
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canlyniadau dros dro a gyhoeddwyd gan JCQ ar 10 Medi a Llywodraeth Cymru ar 1 Hydref
gan fod ein hystadegau yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu ar adeg
wahanol. Sylwer, ar gyfer y canlyniadau cenedlaethol ar gyfer blynyddoedd blaenorol, bod y
ffigurau a gyhoeddwyd gan JCQ wedi cael eu defnyddio. Cyhoeddir y data a ddefnyddir i
gynhyrchu'r siartiau yn y datganiad hwn fel tablau data sy'n cyd-fynd â'r datganiad hwn.
Defnyddiwyd echdyniad o gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW) yn y
dadansoddiad hwn, cymerwyd yr echdyniad hwn ar 6 Hydref 2020. Cafodd data'r canlyniadau
eu paru â data nodweddion dysgwyr, ac ar gyfer data 2020 dim ond ar gyfer canlyniadau
CBAC yr oedd hyn yn bosibl. Am y rheswm hwnnw, mae canlyniadau 2020 ar gyfer
cymwysterau CBAC yn unig.
Daw'r data ar gyfer 2017, 2018 a 2019 o ddata Cronfa Ddata Arholiadau Cymru a Chyfrifiad
Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (WEDPLASC), a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.
Ac eithrio'r canlyniadau cenedlaethol, mae'r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn yn cynnwys
dim ond canolfannau sy'n gyffredin i ddata hanesyddol WEDPLASC a data CBAC 2020, felly
dim ond ysgolion a gynhelir sy'n cael eu cynnwys. Gwnaethpwyd hyn i ganiatáu ar gyfer
cymariaethau dilys.
Nid oes gwybodaeth yn ymwneud â chefndir ethnig, darpariaeth anghenion addysgol arbennig
a chymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ar gael i bob dysgwr. Ac eithrio canlyniadau
cenedlaethol, mae'r holl ddadansoddiadau yn yr adroddiad hwn yn cynnwys dim ond dysgwyr
yr oedd yr holl ddata nodweddion ar gael ar eu cyfer. Ar gyfer dysgwyr UG a Safon Uwch,
efallai na fydd data nodweddion o'r flwyddyn gyfredol. Ymhob achos, defnyddiwyd y data
nodweddion diweddaraf sydd ar gael. Mae dysgwyr yn y grŵp ethnig “anhysbys neu heb ei
nodi” yn ddysgwyr y mae data ethnigrwydd ar gael ar eu cyfer ond a nodwyd fel anhysbys neu
heb ei nodi. Ni chynhwysir dysgwyr sydd â data ethnigrwydd coll yn y categori hwn.
3.3 Diffiniadau
Y canlyniadau a labelir fel '2020 (diwygiedig)' yw'r amcangyfrifon gorau o ganlyniadau
cenedlaethol dros dro. Mae’n bosibl bod y ffigurau hyn wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio isset o ganlyniadau ychydig yn wahanol o gymharu â ffigurau terfynol a gyhoeddwyd gan
JCQ ar gyfer 2020 oherwydd amseriad y data.
Y canlyniadau a labelir fel '2020 (safonedig)' yw'r canlyniadau a gyfrifwyd gan y model
safoni. Ar gyfer Safon Uwch ac UG, dyma'r canlyniadau wedi'u cyfrifo a ryddhawyd ar 13
Awst. Ar gyfer TGAU, dyma'r canlyniadau a oedd i fod i gael eu cyhoeddi ar 23 Awst cyn
y penderfyniad i seilio canlyniadau ar raddau asesu canolfannau. Dyrannwyd y graddau
safonedig trwy gyfrifo pot o raddau ar gyfer y ganolfan yn gyntaf ac yna dyrannu'r
graddau hynny i ddysgwyr unigol gan ddefnyddio'r drefn restrol a ddarparwyd gan
athrawon. Ar gyfer UG a'r mwyafrif o gymwysterau TGAU, lle'r oedd gan ganolfan
gofrestriad bach, rhoddwyd mwy o bwysau ar y graddau asesu canolfannau i gyfrif am
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ansicrwydd ystadegol. Mewn carfannau cofrestriad bach iawn yn canolfannau roedd hyn
yn golygu mai'r graddau asesu canolfannau oedd y graddau safonedig.
Y canlyniadau a labelir fel ‘2020 (GAC)’ yw’r canlyniadau a fyddai wedi’u dyfarnu pe bai
graddau asesu canolfannau yn unig wedi’u defnyddio.
Oherwydd meintiau bach y samplau, mae data cefndir ethnig wedi'i agregu'n grwpiau
ethnig ehangach, wedi'i gategoreiddio yn unol â chanllawiau Gwasanaeth Ystadegol y
Llywodraeth. Roedd un grŵp ethnig yn y data hanesyddol nad oedd yn bresennol yng
nghanllawiau Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth (Sipsiwn/Sipsiwn Roma). Cafodd y
grŵp hwn ei gategoreiddio yn y dadansoddiad hwn yn y grŵp ethnig eang ‘Gwyn’.
Ar gyfer bylchau cyrhaeddiad yn ôl darpariaeth AAA, mae dysgwyr â statws darpariaeth AAA
'â datganiad', 'gweithredu gan yr ysgol' neu 'gweithredu gan yr ysgol a mwy' i gyd wedi'u
cynnwys yn y categori 'AAA'.
Defnyddiwyd y term ‘rhywedd’ yn hytrach na ‘rhyw’ i fod yn gyson ag ystadegau swyddogol
eraill ar ganlyniadau cymwysterau, ond dylid nodi nad yw’n glir pa derm a ddefnyddir wrth
gasglu’r data hwn.
3.4 Methodoleg
Ac eithrio'r canlyniadau cenedlaethol cyffredinol, gwnaethom ganolbwyntio'r dadansoddiad
ar y prif grŵp oedran ar gyfer pob cymhwyster: pobl ifanc 18 oed ar gyfer Safon Uwch, pobl
ifanc 17 oed ar gyfer UG, a phobl ifanc 16 oed ar gyfer TGAU. Mae grwpiau oedran yn
seiliedig ar oedran dysgwyr ar 31 Awst ymhob blwyddyn. Mae hyn yn dileu effaith ymgeiswyr
sy’n ailsefyll ac yn gwneud y cymariaethau yn y dadansoddiad mor ddilys â phosibl. Roedd y
dadansoddiad TGAU yn cynnwys pob cymhwyster TGAU cwrs llawn a gwyddoniaeth dwyradd,
oni nodir yn wahanol. Mae graddau gwyddoniaeth dwyradd wedi'u cyfrif fel dwy radd ar
wahân. Nid yw'r data UG a Safon Uwch yn cynnwys cymwysterau cymhwysol.
Mae bylchau cyrhaeddiad yn cael eu cyfrifo fel y gwahaniaeth pwynt canrannol cronnus mewn
canlyniadau cronnus rhwng categorïau o ddysgwyr ar bob gradd. Felly, er enghraifft, mae
bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw yn cael eu cyfrifo fel y canlyniadau canrannol cronnus
benywaidd minws y canlyniadau canrannol cronnus gwrywaidd.
Mae peth o'r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar sgôr gradd cyfartalog
dysgwr. I gyfrifo'r sgôr gradd cyfartalog, gwnaethom roi gwerth rhifol i bob gradd (e.e. ar
gyfer Safon Uwch, A*=6, A=5 ac ati) a chyfrifo'r sgôr gradd cyfartalog ar draws yr holl
gymwysterau ar gyfer dysgwr. Mae cynnydd o 1.0 yn cynrychioli cynnydd o un radd ar
gyfartaledd fesul dysgwr. Sylwer mai'r sgôr gradd gyfartalog uchaf bosibl fydd 6 ar gyfer
Safon Uwch, 5 ar gyfer UG, ac 8 ar gyfer TGAU.
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys siartiau sy'n dangos bylchau cyrhaeddiad yn ôl grwpiau
pynciau JCQ. Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn y siartiau yn ddibynadwy, dim ond
pynciau sy'n cwrdd â throthwy isafswm graddau a ddyfernir ymhob grŵp nodweddion
8

ymhob blwyddyn y mae'r siartiau hyn yn eu cynnwys. Rydyn ni wedi gwneud hyn oherwydd
yn aml gall meintiau sampl bach gynhyrchu bylchau pwynt canran sy'n edrych yn eithafol
ond sydd mewn gwirionedd oherwydd nifer fach iawn o raddau, ac felly yn annibynadwy. Y
trothwy ar gyfer TGAU yw 100 gradd, ac ar gyfer UG a Safon Uwch y trothwy yw 30 gradd.
Mae data ar gyfer pob pwnc, gan gynnwys y pynciau nad ydynt yn y siartiau, ar gael yn y
tablau data a gyhoeddir ochr yn ochr â'r datganiad hwn.
Mae rhai o'r siartiau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yn blotiau blwch. Mae plotiau
blwch yn crynhoi dosraniad gwerthoedd ac yn caniatáu i chi gymharu dosraniadau
gwerthoedd. Mae Ffigur 3.4.1 yn dangos nodweddion allweddol plot blwch. Mae'r blwch
yn dangos lle mae 50% canol y gwerthoedd. Lled y blwch yw'r amrediad rhyngchwartel
(IQR). Mae'r llinell y tu mewn i'r blwch yn dangos lle mae'r gwerth cyfartalog (canolrif).
Mae'r 25% isaf o werthoedd i'r chwith o'r blwch, ac mae'r 25% uchaf o'r gwerthoedd i'r
dde o'r blwch. Mae'r llinellau (blew) sy'n dod allan o'r blwch i'r gwerth cyfagos isaf a uchaf
yn dangos lledaeniad y 25% isaf a'r 25% uchaf o werthoedd, hyd at 1.5 gwaith yr IQR o
ymyl y blwch. Mae unrhyw werthoedd sy'n fwy na 1.5 gwaith yr IQR o ymyl y blwch yn
werthoedd annodweddiadol ac fe'u dangosir fel dotiau. Wrth gymharu dau neu fwy o
blotiau blwch, gallwn gymharu'r cyfartaleddau i weld sut maent yn wahanol. Gallwn hefyd
edrych ar faint o flychau a blew sy'n gorgyffwrdd, er mwyn deall pa mor debyg yw'r
dosraniadau.
Ffigur 3.4.1 Esboniad Plot Blwch
Gwerth
annodweddiadol

Chwartel isaf

Cyfartaledd
(canolrif)

Chwartel uchaf

50% canol y gwerthoedd

Gwerth cyfagos isaf

Gwerth cyfagos uchaf
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3.5 Cyfyngiadau
Fel rheol mae gwahaniaethau mewn canlyniadau yn ôl nodweddion dysgwyr, gyda
gwahaniaethau mwy i rai grwpiau nodweddion dysgwyr oherwydd maint sampl llai sy'n
gwneud y canlyniadau'n sensitif i newidiadau i nifer fach o ddysgwyr. Mae'r ystadegau
yn yr adroddiad hwn yn disgrifio deilliannau mewn canlyniadau yn 2020 o gymharu â
blynyddoedd blaenorol yn ôl grwpiau nodweddion dysgwyr. Nid yw'r ystadegau hyn yn
egluro pam mae gwahaniaethau wedi digwydd. Gallant fod yn ganlyniad i newidiadau
yng ngallu dysgwyr yn y grwpiau nodweddion o flwyddyn i flwyddyn, neu rai sy’n
cymryd pwnc penodol. Gall y mathau hyn o ffactorau ddylanwadu ar wahaniaethau yn y
graddau asesu canolfannau yn ogystal â chanlyniadau safonedig.
Yn absenoldeb arholiadau yn haf 2020 nid yw'n bosibl dweud yn union beth fyddai’r
graddau yn seiliedig ar arholiadau yn haf 2020 wedi bod. Mae'r graddau safonedig, y
graddau asesu canolfannau a'r graddau diwygiedig i gyd yn amcangyfrifon o'r hyn y
byddai'r graddau wedi bod yn haf 2020 pe bai arholiadau wedi'u cynnal. Mae
absenoldeb arholiadau yn golygu nad yw'n bosibl gwerthuso effaith y gwahanol
setiau hyn o ganlyniadau yn llawn, oherwydd ni allwn ddweud yn union beth fyddai'r
canlyniadau wedi bod pe na bai'r arholiadau wedi'u canslo (dim gwrthffeithiol).
Pan fo'r grŵp nodweddiadol yn ddeuaidd (e.e. cymhwysedd i gael prydau ysgol am
ddim ai peidio) mynegir gwahaniaethau mewn canlyniadau mewn pwyntiau canran (pp).
Mae newid 10pp mewn grŵp nodweddion gyda chanlyniadau ar 50% yn cynrychioli
maint gwahanol o newid canrannol i grŵp nodweddion a gafodd ganlyniadau ar 90%.
Wrth ystyried y gwahaniaethau mewn canlyniadau, neu fylchau cyrhaeddiad, mae'n
bwysig nodi y gall y gwahaniaethau hyn newid oherwydd bod canlyniadau'r naill grŵp
neu'r llall neu'r ddau grŵp yn amrywio. Er enghraifft, mae tabl 3.5.1 isod yn dangos sut
y gallai'r bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw newid o 10pp i 5pp wrth i'r canlyniadau ar gyfer
bechgyn gynyddu (senario 1), neu’r canlyniadau ar gyfer y ddau grŵp ostwng, ond llai ar
gyfer y bechgyn (senario 2). Mae ystadegau ar y canlyniadau ar gyfer pob grŵp ar gael
yn y tablau data a gyhoeddir ochr yn ochr â'r datganiad hwn.
Tabl 3.5.1 Darlun o newidiadau i'r bwlch cyrhaeddiad
Senario 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Senario 2

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Merched

70%

70%

Merched

70%

60%

Bechgyn

60%

65%

Bechgyn

60%

55%

Gwahaniaeth
(Merched-Bechgyn)

10pp

5pp

Gwahaniaeth
(Merched-Bechgyn)

10pp

5pp

Mae dadansoddiad ystadegol sy'n gysylltiedig â nodweddion a ddiogelir mewn
deddfwriaeth cydraddoldeb yn cael ei gyfyngu gan argaeledd data sy'n mesur y
nodwedd.
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4

TGAU

Mae'r dadansoddiad canlynol yn defnyddio'r data a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu ar gyfer
canlyniadau TGAU yng nghyfres haf 2020, gan gynnwys graddau (safonedig) 2020, (GAC)
2020 a graddau (diwygiedig) 2020 a sawl blwyddyn cyn hynny. Roedd y data wedi’i is-setio
i bobl ifanc 16 oed yn unig ac yn cynnwys pob TGAU dyfarniad sengl a gwyddoniaeth
dwyradd, oni nodir yn wahanol. Roedd y data wedi’i is-setio ymhellach i gynnwys dim ond
y dysgwyr hynny yr oedd data nodweddion yn bresennol ar eu cyfer. Er mwyn sicrhau
cymariaethau dilys dros amser, dim ond os oedd y ganolfan yn bresennol yn y data
canlyniadau 2020 a data WEDPLASC ar gyfer blynyddoedd blaenorol y cadwyd data.
Gwnaethpwyd hyn gan fod data 2020 wedi'i ddarparu gan gyrff dyfarnu ar sail ychydig yn
wahanol i’r data hanesyddol cafodd ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru. Roedd yr is-setio
hwn o'r data yn gostwng y set ddata o 121,990 o ddysgwyr 16 oed ar draws 2017 i 2020 yn
gynhwysol i 118,195.
4.1 Amrywiad dros amser
Er mwyn darparu cyd-destun ar gyfer y dadansoddiadau diweddarach, dangosir y
canlyniadau canrannol cronnus cenedlaethol yn ffigur 4.1.1. Mae hyn yn dangos
amrywiad sylweddol rhwng graddau 2020 (GAC) a 2020 (diwygiedig) a chanlyniadau
mewn blynyddoedd blaenorol. Cynyddodd canran y graddau C/4 ac uwch o 62.8% yn
2019 i 74.5% yn 2020, a hynny i raddau helaeth wedi digwydd yn sgil y graddau asesu
canolfannau. Y canlyniadau safonedig oedd 66.5%, a oedd yn gynnydd o 3.7pp o 2019.
Ffigur 4.1.1 Canlyniadau cenedlaethol cronnus TGAU (pob dysgwr) 1
100
90
80

Canran Gronnus

70
60
50
40
30
20
10
0
A/7
2015

2016

2017

C/4
2018

2019

2020 (safonedig)

G/1
2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: 2015 i 2019 a 2020 (diwygiedig): JCQ, 2020 (safonedig) a 2020 (GAC) Casgliad data
Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) ar raddau allweddol, cyfresi haf, pob oedran
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4.2 Rhywedd
Mae Ffigurau 4.2.1 a 4.2.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw yn bodoli
ymhob pwnc, ond mae maint y bwlch yn amrywio rhwng pynciau. Mae merched yn
cael canlyniadau uwch na bechgyn yn y mwyafrif o bynciau, ond nid pob un. Ar radd
A/7 ac uwch, mae canlyniadau 2020 (diwygiedig) yn dangos bwlch cyrhaeddiad mwy
yn y mwyafrif o bynciau na'r canlyniadau mewn blynyddoedd blaenorol a chanlyniadau
2020 (safonedig). Mae’r gwrthwyneb yn wir ar radd C/4 ac uwch.
At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A/7 ac uwch ar gyfer
merched 9.7pc yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer bechgyn, o gymharu â 7.7pc yn
2019. Roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid merched yng nghanlyniadau 2020
(diwygiedig) ym mhynciau Celf a Dylunio (24.1pp). Mae hyn yn gyson â blynyddoedd
blaenorol, ond mae'r bwlch yn fwy nag yr oedd mewn blynyddoedd blaenorol (tua
19pp ymhob blwyddyn). Ffiseg oedd yr unig bwnc lle cyflawnodd y bechgyn
ganlyniadau uwch ar radd A/7 ac uwch na merched yn 2020.
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Ffigur 4.2.1 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw TGAU (merched - bechgyn, pwynt
canran) ar radd A/7 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd C/4 ac uwch ar gyfer
merched 9.0pc yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer bechgyn, o gymharu â 10.2pc yn
2019. Roedd y bylchau cyrhaeddiad uchaf o blaid merched yn 2020 (diwygiedig) yn
Astudiaethau’r Cyfryngau/Ffilm/Teledu (17.4 pp), Cymraeg: Ail Iaith (17.2 pp) a
phynciau Celf a Dylunio (17.1 pp). Ffiseg a Gwyddoniaeth oedd yr unig bynciau lle'r
oedd y canlyniadau ar gyfer bechgyn yn uwch, 0.5 pp a 0.2 pp yn y drefn honno. Yng
nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) Mathemateg: Rhifedd, cyflawnodd 3.2 pp yn fwy o
ferched radd C/4 ac uwch na bechgyn. Mae hyn yn wahanol i flynyddoedd blaenorol,
pan oedd bechgyn bob amser yn cael canlyniadau uwch.
Ffigur 4.2.2 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw TGAU (merched - bechgyn, pwynt
canran) ar radd C/4 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2019 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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4.3 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae ffigurau 4.3.1 a 4.3.2 yn dangos bod dysgwyr nad ydynt yn gymwys i gael
prydau ysgol am ddim (Anghymwys PYDd) ym mron pob pwnc yn sicrhau
canlyniadau uwch na'r rhai sy'n gymwys (Cymwys PYDd). Mewn patrwm sy'n debyg
i'r bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw, mae'r bwlch cyrhaeddiad PYDd ar radd A/7 ac
uwch yn fwy yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) o'i gymharu â graddau 2020
(safonedig) a blynyddoedd blaenorol yn y mwyafrif o bynciau. Ar radd C/4 ac uwch,
mae'r bwlch yn 2020 (diwygiedig) yn gyffredinol yn llai nag mewn blynyddoedd
blaenorol a graddau 2020 (safonedig). Mae'r newidiadau yn y bwlch cyrhaeddiad
dros amser yn amrywio yn ôl pwnc.
At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A/7 ac uwch ar gyfer
dysgwyr anghymwys PYDd 17.6pc yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr cymwys
PYDd, o gymharu â 14.4pc yn 2019. Gwelir y bwlch cyrhaeddiad mwyaf yn ôl
cymhwysedd PYDd ymhob blwyddyn mewn Cerddoriaeth. Mae'r bwlch cyrhaeddiad
mewn Cerddoriaeth yn sylweddol fwy yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) (34.7pp)
nag mewn blynyddoedd blaenorol (rhwng 24.3 a 28.5pp). Roedd y bwlch
cyrhaeddiad lleiaf yn 2020 mewn Gwyddoniaeth, gyda bwlch o 0.1 pp o blaid
dysgwyr Anghymwys PYDd. Mae hyn yn bennaf oherwydd mai ychydig iawn o
ddysgwyr (0.1%) a gyflawnodd radd A/7 neu'n uwch mewn Gwyddoniaeth3.

3

O 2019 ymlaen, mae categori gwyddoniaeth JCQ dim ond yn cynnwys y TGAU
gwyddoniaeth gymhwysol dyfarniad sengl a gymerir gan nifer fach o ddysgwyr.
Adroddir am y TGAU eraill yn y gyfres wyddoniaeth gyfredol mewn categorïau eraill.
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Ffigur 4.3.1 Bwlch cyrhaeddiad TGAU (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd,
pwynt canran) ar radd A/7 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd C/4 ac uwch ar gyfer
dysgwyr Anghymwys PYDd 24.0pc yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr
Cymwys PYDd, o gymharu â 27.3pc yn 2019. Roedd y bylchau cyrhaeddiad mwyaf yn
ôl cymhwysedd PYDd yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) mewn Mathemateg:
Rhifedd (28.1pp), Mathemateg (27.0pp) a Saesneg (26.8pp). Gwyddoniaeth oedd yr
unig bwnc lle cyflawnodd mwy o ddysgwyr Cymwys PYDd radd C/4 neu'n uwch na
dysgwyr Anghymwys PYDd yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig), gyda bwlch o
0.3pp.
Ffigur 4.3.2 Bwlch cyrhaeddiad TGAU (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd,
pwynt canran) ar radd C/4 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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4.4 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae ffigurau 4.4.1 a 4.4.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad yn ôl darpariaeth AAA
yn bodoli ymhob pwnc Ymhob pwnc, mae dysgwyr heb unrhyw ddarpariaeth AAA
(dim AAA) yn sicrhau canlyniadau uwch na dysgwyr sydd â darpariaeth AAA. Mae'r
newidiadau blynyddol yn y bwlch cyrhaeddiad yn ôl darpariaeth AAA yn amrywio ar
gyfer gwahanol bynciau. Mae rhai pynciau'n gweld bwlch eithaf sefydlog, tra bod y
bwlch mewn pynciau eraill yn newid bob blwyddyn.
At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A/7 ac uwch ar gyfer
dysgwyr dim AAA 22.2pc yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr AAA, o gymharu
â 16.8pc yn 2019. Mae'r bwlch cyrhaeddiad yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) yn
uwch nag yn y blynyddoedd blaenorol yn y mwyafrif o bynciau. Gwelir y bylchau
cyrhaeddiad mwyaf yng nghanlyniadau 2020 (diwygiedig) mewn Addysg Gorfforol
(30.6pp), Cerddoriaeth (30.5pp) a Drama (29.9pp). Mae'r bylchau cyrhaeddiad mewn
Addysg Gorfforol a Drama yn sylweddol uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol.
Roedd y bwlch cyrhaeddiad lleiaf yn 2020 mewn Gwyddoniaeth, gyda bwlch o 0.2pp
o blaid dysgwyr dim AAA. Mae hyn yn bennaf oherwydd mai ychydig iawn o
ddysgwyr a gyflawnodd radd A/7 neu'n uwch mewn Gwyddoniaeth4.

4

O 2019 ymlaen, mae categori gwyddoniaeth JCQ dim ond yn cynnwys y TGAU
gwyddoniaeth gymhwysol dyfarniad sengl a gymerir gan nifer fach o ddysgwyr.
Adroddir am y TGAU eraill yn y gyfres wyddoniaeth gyfredol mewn categorïau eraill.
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Ffigur 4.4.1 Bwlch cyrhaeddiad TGAU (dim AAA - AAA, pwynt canran) ar radd
A/7 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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Ar radd C/4 ac uwch, roedd y bwlch cyrhaeddiad yn ôl darpariaeth AAA yn llai yn
2020 (diwygiedig) o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol mewn llawer o bynciau, ond
nid pob un. Gwelir y bylchau cyrhaeddiad mwyaf yng nghanlyniadau 2020
(diwygiedig) yn Saesneg (43.3 pp), Mathemateg (41.4 pp) a’r Gymraeg: Iaith Gyntaf
(41.0 pp). Roedd y bwlch cyrhaeddiad lleiaf yn 2020 (diwygiedig) mewn
Gwyddoniaeth (1.8 pp)
Ffigur 4.4.2 Bwlch cyrhaeddiad TGAU (dim AAA - AAA, pwynt canran) ar radd
C/4 ac uwch yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau ag o leiaf 100 o gofrestriadau, ymhob grŵp ymhob blwyddyn, TGAU cwrs llawn a
gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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4.5 Grŵp ethnig eang
Oherwydd meintiau bach y samplau, mae data cefndir ethnig wedi'i agregu'n
grwpiau ethnig eang, wedi'i gategoreiddio yn unol â chanllawiau Gwasanaeth
Ystadegol y Llywodraeth. Mae Ffigurau 4.5.1 a 4.5.2 yn cyflwyno canran y canlyniadau
TGAU yn ôl grŵp ethnig eang. Mae'r ffigurau hyn yn dangos bod canlyniadau ar
gyfer pob grŵp ethnig yn gyffredinol wedi dilyn patrwm tebyg rhwng 2017 a 2020,
gyda rhai eithriadau. Dylid cymryd gofal wrth ddehongli'r ystadegau hyn gan fod
meintiau sampl y grwpiau ethnig eang yn amrywio'n sylweddol, er enghraifft yn 2020
mae maint y grwpiau'n amrywio o 239,255 yn y grŵp 'Gwyn' i 2,190 ar gyfer y grŵp
'Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig'.
Cyflawnodd dysgwyr yn y grŵp Asiaidd/Asiaidd Prydeinig y gyfran uchaf o raddau ar
A/7 ac uwch yn 2018, 2019 a 2020 (CAG a diwygiedig). Ar gyfer pob un o'r grwpiau
ethnig eang, roedd canlyniadau ar A/7 yn uwch yn 2020 (diwygiedig) nag yn 2019.
Roedd y canlyniadau safonedig hefyd yn uwch na chanlyniadau 2019, ac eithrio'r
canlyniadau i ddysgwyr yn y grŵp Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig a oedd
yn sefydlog o gymharu â 2019.
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Ffigur 4.5.1 Canlyniadau TGAU (canran) ar radd A/7 ac uwch yn ôl grŵp ethnig
eang1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn a gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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Mae Ffigur 4.5.2 yn dangos, ar radd C/4 ac uwch, bod canlyniadau 2020 (diwygiedig)
yn ôl grŵp ethnig eang wedi'u clystyru'n agosach at ei gilydd na'r canlyniadau yn
2019. Cynyddodd y canlyniadau ar C/4 ac uwch ar gyfer pob grŵp yn 2020 o
gymharu â blynyddoedd blaenorol.
Ffigur 4.5.2 Canlyniadau TGAU (canran) ar radd C/4 ac uwch yn ôl grŵp ethnig
eang1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn a gwyddoniaeth dwyradd yn unig
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4.6 Lefel dysgwr
Mae'r dadansoddiadau uchod wedi edrych ar wahaniaethau mewn canlyniadau yn ôl
nodweddion dysgwyr ar lefel y pwnc, neu lefel pob pwnc. Er mwyn deall effaith y
gwahaniaethau hyn ar lefel y dysgwr, cyfrifwyd y sgôr gradd cyfartalog. I gyfrifo'r
sgôr gradd cyfartalog, gwnaethom roi gwerth rhifol i bob gradd (e.e. ar gyfer TGAU,
A*=8, A=7 ac ati) a chyfrifo'r sgôr gradd cyfartalog ar draws yr holl gymwysterau ar
gyfer pob dysgwr. Mae cynnydd o 1.0 yn cynrychioli cynnydd o un radd ar
gyfartaledd fesul dysgwr.
Gan nad yw'r gwahanol raddfeydd graddau yn mapio'n uniongyrchol i'w gilydd, mae
unrhyw TGAU sy'n defnyddio'r raddfa graddau 9-1 wedi'u heithrio o'r dadansoddiad
hwn. Dim ond dysgwyr ag o leiaf saith gradd TGAU sydd wedi'u cynnwys. Er mwyn
osgoi gwerthoedd annibynadwy, rydym wedi dewis y trothwy hwn gan fod gan
fwyafrif y dysgwyr (75%) o leiaf saith gradd yn y data.
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4.6.1 Rhywedd
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn gymharol sefydlog rhwng 2017 a
2020. Mae canlyniadau 2020 (diwygiedig) yn uwch nag mewn blynyddoedd
blaenorol, ond mae'r dosbarthiad yn debyg i'r hyn a welwyd yn 2017. Roedd y
gwahaniaeth (merched - bechgyn) rhwng y sgôr gradd cyfartalog canolrifol yn 0.4 yn
2017, 2018 a 2019, a 0.5 yn y graddau 2020 (diwygiedig).
Ffigur 4.6.1.1 Sgôr gradd cyfartalog TGAU yn ôl rhyw1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn A*-G a gwyddoniaeth dwyradd yn unig, dysgwyr ag o leiaf 7 gradd TGAU
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4.6.2 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn gymharol sefydlog rhwng 2017 a
2020. Mae'r dosbarthiadau yn ehangach ar gyfer 2018 a 2019 nag ar gyfer 2017 a
2020 (diwygiedig). Mae'r dosbarthiadau'n ehangach a gyda llai o werthoedd
annodweddiadol i ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (Cymwys
PYDd) na'r rhai nad ydyn nhw’n gymwys (Anghymwys PYDd). Roedd y gwahaniaeth
(Anghymwys PYDd-Cymwys PYDd) rhwng y sgôr gradd cyfartalog canolrifol yn 1.1 yn
2018 a 2019, ac yn 0.9 yn 2017 ac yn y graddau 2020 (diwygiedig).
Ffigur 4.6.2.1 Sgôr gradd cyfartalog TGAU yn ôl cymhwysedd ar gyfer prydau
ysgol am ddim1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn A*-G a gwyddoniaeth dwyradd yn unig, dysgwyr ag o leiaf 7 gradd TGAU
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4.6.3 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn gymharol sefydlog gyda
dosbarthiadau ehangach yn 2018 a 2019 nag yn 2017 a 2020 (diwygiedig). Mae'r
dosbarthiadau yn ehangach a gyda llai o werthoedd annodweddiadol i ddysgwyr
sydd â darpariaeth AAA (AAA) na'r rhai nad oes ganddynt AAA (dim AAA). Y
gwahaniaeth (dim AAA - AAA) rhwng y sgôr gradd cyfartalog canolrifol oedd 1.3 yn
2020 (diwygiedig) ac roedd yn amrywio o 1.1 i 1.5 yn y blynyddoedd eraill.
Ffigur 4.6.3.1 Sgôr gradd cyfartalog TGAU yn ôl darpariaeth AAA1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn A*-G a gwyddoniaeth dwyradd yn unig, dysgwyr ag o leiaf 7 gradd TGAU
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4.6.4 Grŵp ethnig eang
Mae dosbarthiad y sgôr gradd cyfartalog ymhob grŵp ethnig eang yn ehangach yn
2018 a 2019 nag mewn blynyddoedd eraill. Cynyddodd y sgôr gradd cyfartalog
canolrifol ar gyfer pob grŵp ethnig eang yn 2020 (diwygiedig) o'i gymharu â 2019.
Roedd y cynnydd yn amrywio o 0.4 i 0.7.
Ffigur 4.6.4.1 Sgôr gradd cyfartalog TGAU yn ôl grŵp ethnig eang1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 16 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer, TGAU
cwrs llawn A*-G a gwyddoniaeth dwyradd yn unig, dysgwyr ag o leiaf 7 gradd TGAU
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5 UG
Mae'r dadansoddiad canlynol yn defnyddio'r data a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu ar
gyfer canlyniadau UG yng nghyfres haf 2020, gan gynnwys graddau (safonedig)
2020, (GAC) 2020 a graddau (diwygiedig) 2020 a sawl blwyddyn cyn hynny. Roedd y
data wedi’i is-setio i bobl ifanc 17 oed yn unig ac yn cynnwys pob cymhwyster UG ac
eithrio dyfarniadau dwyradd a phynciau cymhwysol, oni nodir yn wahanol. Hefyd, er
mwyn sicrhau cymariaethau dilys dros amser, ni chadwyd data ar gyfer 2020 oni bai
bod y ganolfan hefyd yn bresennol mewn data ar gyfer blynyddoedd blaenorol.
Gwnaethpwyd hyn gan fod data 2020 wedi'i ddarparu ar sail ychydig yn wahanol i
flynyddoedd blaenorol. Roedd y data wedi’i is-setio ymhellach i gynnwys dim ond y
dysgwyr hynny yr oedd data nodweddion yn bresennol ar eu cyfer. Roedd yr is-setio
hwn o'r data yn gostwng y set ddata o 40,215 o ddysgwyr ar draws 2017 i 2020 yn
gynhwysol i 35,845.
5.1 Amrywiad dros amser
Er mwyn darparu cyd-destun ar gyfer y dadansoddiadau diweddarach, dangosir y
canlyniadau canrannol cronnus cenedlaethol yn ffigur 5.1.1. Mae hyn yn dangos
amrywiad sylweddol rhwng graddau 2020 (GAC) a 2020 (diwygiedig) a chanlyniadau
mewn blynyddoedd blaenorol. Er enghraifft, cynyddodd nifer y graddau A fel canran
o'r holl raddau o 20.3% yn 2019 i 29.8% yn 2020, a hynny wedi’i ysgogi i raddau
helaeth gan y graddau asesu canolfannau. Y canlyniadau safonedig oedd 22.2%, a
oedd yn gynnydd o 1.9pp o 2019.
Ffigur 5.1.1 Canlyniadau cenedlaethol cronnus UG (pob dysgwr)1

Ffynhonnell: 2015 i 2019 a 2020 (diwygiedig): JCQ, 2020 (safonedig) a 2020 (GAC) Casgliad data
Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Ar A*, A, ac E, pob Safon Uwch ac eithrio pynciau dyfarniad dwyradd a chymhwysol, cyfresi’r
haf, pob oedran
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5.2 Rhywedd
Mae ffigurau 5.2.1 a 5.2.2 yn dangos bod bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw yn bodoli
ymhob pwnc, gan ffafrio merched yn bennaf, gyda rhai eithriadau.
Yn ffigur 5.2.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf ar radd A o blaid merched ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig) yn “Dylunio a Thechnoleg” (24.4pp). Yn Ffigur 5.2.1 ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig) roedd dau bwnc lle'r oedd y bwlch cyrhaeddiad yn
ffafrio bechgyn, Cemeg a Mathemateg (bellach), y ddau ar (0.5pp). Ar ôl ei agregu ar
draws pob pwnc, y bwlch cyrhaeddiad oedd 8.1pp o blaid merched. Nid oes patrwm
o amrywiad clir a chyson mewn bylchau cyrhaeddiad yn ôl math o radd 2020.
Ffigur 5.2.1 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw UG (merched - bechgyn, pwynt
canran) ar radd A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn ffigur 5.2.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf ar A-C cronnus o blaid merched ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn TGCh (18.8pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig), roedd y bwlch cyrhaeddiad a oedd fwyaf o blaid bechgyn yn y Gymraeg
Iaith Gyntaf (1.6pp). Ar y trothwy gradd hwn mae tueddiad i'r graddau safonedig
gynhyrchu bylchau cyrhaeddiad ehangach na'r graddau diwygiedig.
Ffigur 5.2.2 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw UG (merched - bechgyn, pwynt
canran) ar raddau A-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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5.3 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae ffigurau 5.3.1 a 5.3.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad PYDd yn bodoli ymhob
pwnc, gan ffafrio dysgwyr Anghymwys PYDd yn bennaf, gyda rhai eithriadau. Mae'r
bylchau hyn hefyd yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ar lefel pwnc.
Yn ffigur 5.3.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf ar radd A o blaid merched ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig) yn Astudiaethau Crefyddol (21.1pp). Mae'r bwlch mwyaf o
blaid bechgyn a'r unig un a welir yn y siart ar gyfer Hanes (0.3pp). Pan gafodd ei
agregu ar draws pob pwnc roedd y bwlch cyrhaeddiad yn 11.3pp o blaid Anghymwys
PYDd.
Ffigur 5.3.1 Bwlch cyrhaeddiad UG (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd, pwynt
canran) ar radd A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn ffigur 5.3.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf ar raddau A-C cronnus o blaid
Anghymwys PYDd ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn Astudiaethau’r
Cyfryngau/Ffilm/Teledu (23.4pp). Ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig), roedd yr holl
fylchau cyrhaeddiad yn y siart o blaid Anghymwys PYDd.
Ffigur 5.3.2 Bwlch cyrhaeddiad UG (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd, pwynt
canran) ar raddau A-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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5.4 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae ffigurau 5.4.1 a 5.4.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad AAA yn bodoli ymhob
pwnc, gan ffafrio dysgwyr dim AAA yn bennaf, gyda rhai eithriadau.
Yn ffigur 5.4.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dim AAA ar gyfer graddau
2020 (diwygiedig) mewn Drama (35.0pp), gyda dros ddwywaith bwlch cyrhaeddiad y
pwnc uchaf nesaf (Hanes ar 16.4pp). I roi hyn yn ei gyd-destun, dylid nodi hefyd bod
y bwlch cyrhaeddiad mewn Drama mewn blynyddoedd blaenorol wedi amrywio
rhwng 6.6 pp a 20.3 pp. Ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig), yr unig bwnc a oedd â
bwlch cyrhaeddiad AAA a oedd yn ffafrio dysgwyr AAA oedd Pynciau Celf a Dylunio
(0.2pp). Pan gafodd ei agregu ar draws pob pwnc roedd y bwlch cyrhaeddiad yn
9.3pp o blaid dim AAA.
Ffigur 5.4.1 Bwlch cyrhaeddiad UG (dim AAA– AAA, pwynt canran) ar radd A yn
ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn ffigur 5.4.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dim AAA ar gyfer graddau
2020 (diwygiedig) yn Astudiaethau Busnes (25.8pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig) roedd pob pwnc yn ffafrio dysgwyr dim AAA.
Ffigur 5.4.2 Bwlch cyrhaeddiad UG (dim AAA– AAA, pwynt canran) ar raddau
A-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020 (diwydiedig)

(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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5.5 Grŵp ethnig eang
Oherwydd meintiau bach y samplau, mae data grwpiau ethnig wedi'i agregu'n
grwpiau ethnig eang, wedi'i gategoreiddio yn unol â chanllawiau Gwasanaeth
Ystadegol y Llywodraeth. Yn y dadansoddiadau uchod roedd y grwpiau
nodweddiadol yn ddeuaidd (e.e. Cymwys PYDd neu Anghymwys PYDd) ac felly roedd
yn briodol cyflwyno'r gwahaniaeth mewn canlyniadau (bwlch cyrhaeddiad). Mae
chwe grŵp ethnig eang sy'n cymhlethu'r dull hwn ac felly cyflwynir y canlyniadau ar
gyfer pob grŵp ethnig eang, yn hytrach na'r bwlch cyrhaeddiad. Mae ffigurau 5.5.1 a
5.5.2 yn dangos bod canlyniadau fesul grŵp ethnig eang wedi amrywio bob
blwyddyn. Dylid cymryd gofal wrth ddehongli'r ystadegau hyn gan fod meintiau
sampl y grwpiau ethnig eang yn amrywio'n sylweddol, er enghraifft yn 2020 mae
maint y grwpiau'n amrywio o 22,875 yn y grŵp 'Gwyn' i 240 ar gyfer y grŵp
'Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig'.
Mae Ffigur 5.5.1 yn dangos mai dysgwyr yn y grŵp ethnig eang
‘Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig’ oedd â’r canlyniadau isaf ar gyfer pob
blwyddyn. Mae'r gwahaniaeth rhwng y grŵp ethnigrwydd â'r sgôr isaf a'r sgôr uchaf
yn fwy ar gyfer ffigurau 2020 (diwygiedig) nag y mae ar gyfer blynyddoedd
blaenorol.
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Ffigur 5.5.1 Canlyniadau UG (canran) ar radd A yn ôl ethnigrwydd eang1, 2

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Arholiadau Cymru/Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion
(WEDPLASC),
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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Mae Ffigur 5.5.2 yn dangos mai dysgwyr yn y grŵp ethnig eang
‘Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig’ oedd â’r canlyniadau isaf ar gyfer pob
blwyddyn ar raddau A-C. Mae’r gwahaniaeth rhwng y grŵp
‘Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig’ a’r grŵp agosaf nesaf yn fwy ar gyfer
ffigurau 2020 (safonedig). Mae'r gwahaniaeth rhwng y grŵp ethnigrwydd â'r sgôr isaf
a'r sgôr uchaf ar gyfer ffigurau 2020 (diwygiedig) yn ehangach nag yn 2018 a 2019
ond yn gulach nag yn 2017.
Ffigur 5.5.2 Canlyniadau UG (canran) ar raddau A-C yn ôl grŵp ethnig eang1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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5.6 Lefel dysgwr
Mae'r dadansoddiadau uchod wedi edrych ar wahaniaethau mewn canlyniadau yn ôl
nodweddion dysgwyr ar lefel y pwnc, neu lefel pob pwnc. Er mwyn deall effaith y
gwahaniaethau hyn ar lefel y dysgwr, cyfrifwyd y sgôr gradd cyfartalog. I gyfrifo'r
sgôr gradd cyfartalog, gwnaethom roi gwerth rhifol i bob gradd (e.e. ar gyfer UG,
A=5, B=4 ac ati) a chyfrifo'r sgôr gradd cyfartalog ar draws yr holl gymwysterau ar
gyfer pob dysgwr. Mae cynnydd o 1.0 yn cynrychioli cynnydd o un radd ar
gyfartaledd fesul dysgwr. Er mwyn osgoi gwerthoedd annibynadwy ac eithafol, roedd
y data wedi’i is-setio i gynnwys dim ond dysgwyr a safodd o leiaf ddau gymhwyster
lefel UG.
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5.6.1 Rhywedd
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn sefydlog rhwng 2017 a 2019. Y
gwahaniaeth (merched – bechgyn) rhwng y sgôr gradd cyfartalog canolrifol oedd 0.5
o blaid merched ar gyfer 2017 i 2019 ac ni newidiodd ar gyfer graddau (diwygiedig)
2020.
Ffigur 5.6.1.1 Sgôr gradd cyfartalog UG yn ôl rhyw1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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5.6.2 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn sefydlog rhwng 2017 a 2019. Roedd y
gwahaniaeth (Anghymwys PYDd – Cymwys PYDd) rhwng y sgôr gradd cyfartalog
canolrifol yn 0.7 o blaid Anghymwys PYDd yn 2017 a 2019, a gostyngodd i 0.4 ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig).
Ffigur 5.6.2.1 Sgôr gradd cyfartalog UG yn ôl cymhwysedd ar gyfer prydau
ysgol am ddim1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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5.6.3 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae'r gwahaniaeth (dim AAA – AAA) rhwng y radd gyfartalog ganolrifol yn codi
rhwng 2017 a 2019 o 0.2 i 0.7. Ar gyfer ffigurau 2020 (diwygiedig) y gwahaniaeth
oedd 0.4 o blaid dim AAA.
Ffigur 5.6.3.1 Sgôr gradd cyfartalog UG yn ôl darpariaeth anghenion addysgol
arbennig1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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5.6.4 Grŵp ethnig eang
Mae'r sgôr gradd cyfartalog yn weddol sefydlog i'r mwyafrif o grwpiau yn 2017-2019
gyda chynnydd cyffredinol yn 2020 diwygiedig o'i gymharu â ffigurau'r flwyddyn
flaenorol. Mae'r newid yn y sgôr gradd cyfartalog canolrifol rhwng 2019 a graddau
2020 (diwygiedig) yn amrywio rhwng grwpiau ethnig eang ond yn gyffredinol mae'n
newid o 0.5-1.0. Dylid bod yn ofalus wrth gymharu grwpiau oherwydd gall samplau
bach beri i gymariaethau fod yn gamarweiniol.
Ffigur 5.6.4.1 Sgôr gradd cyfartalog UG yn ôl grŵp ethnig eang,2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 17 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer

43

6 Safon Uwch
Mae'r dadansoddiad canlynol yn defnyddio'r data a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu ar
gyfer canlyniadau Safon Uwch yng nghyfres haf 2020, gan gynnwys graddau
(safonedig) 2020, (GAC) 2020 a graddau (diwygiedig) 2020 a sawl blwyddyn cyn
hynny. Roedd y data wedi’i is-setio i bobl ifanc 18 oed yn unig ac yn cynnwys pob
cymhwyster Safon Uwch ac eithrio dyfarniadau dwyradd a phynciau cymhwysol, oni
nodir yn wahanol. Roedd y data wedi’i is-setio ymhellach i gynnwys dim ond y
dysgwyr hynny yr oedd data nodweddion yn bresennol ar eu cyfer. Er mwyn sicrhau
cymariaethau dilys dros amser, dim ond os oedd y ganolfan yn bresennol yn y data
canlyniadau 2020 a data WEDPLASC ar gyfer blynyddoedd blaenorol y cadwyd data.
Gwnaethpwyd hyn gan fod data 2020 wedi'i ddarparu ar sail ychydig yn wahanol i
flynyddoedd blaenorol. Roedd yr is-setio hwn o'r data yn gostwng y set ddata o
36,135 o ddysgwyr ar draws 2017 i 2020 yn gynhwysol i 32,680.
Wrth wneud cymariaethau rhwng 2020 a blynyddoedd blaenorol dylid nodi bod y
model safoni ar gyfer y cymwysterau Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru yn
wahanol i'r un a ddefnyddiwyd ar gyfer cymwysterau Safon Uwch eraill. Am
wybodaeth bellach gweler y canllawiau a gyhoeddwyd gennym.
6.1 Amrywiad dros amser
Er mwyn darparu cyd-destun ar gyfer y dadansoddiadau diweddarach, dangosir y
canlyniadau canrannol cronnus cenedlaethol yn ffigur 6.1.1. Mae hyn yn dangos
amrywiad sylweddol rhwng graddau 2020 (GAC) a 2020 (diwygiedig) a chanlyniadau
mewn blynyddoedd blaenorol. Roedd canlyniadau (diwygiedig) A*-A cronnus yn
2020 yn 43.7%, o gymharu â 27.0% yn 2019.
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Ffigur 6.1.1 Canlyniadau cenedlaethol cronnus Safon Uwch (pob dysgwr) 1

Ffynhonnell: 2015 i 2019 a 2020 (diwygiedig): JCQ, 2020 (safonedig) a 2020 (GAC) Casgliad data
Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) ar A*, A, ac E, pob Safon Uwch ac eithrio pynciau dyfarniad dwyradd a chymhwysol, cyfresi’r
haf, pob oedran
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6.2 Rhywedd
Mae Ffigurau 6.2.1 a 6.2.2 yn dangos bod bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw yn bodoli
ymhob pwnc, gan ffafrio merched yn bennaf, gyda rhai eithriadau.
Yn Ffigur 6.2.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dysgwyr benywaidd ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig) mewn Addysg Gorfforol (22.3pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig), roedd yr unig fwlch cyrhaeddiad o blaid dysgwyr gwrywaidd yn
Ffrangeg (8.5pp). O gymharu'r bylchau cyrhaeddiad ar gyfer graddau 2020 â
blynyddoedd blaenorol, mae'r graddau safonedig yn aml yn agos at y bylchau
cyrhaeddiad mewn blynyddoedd blaenorol. Yn aml mae gan y GACau a'r graddau
diwygiedig fylchau cyrhaeddiad mwy eithafol nag mewn blynyddoedd blaenorol,
fodd bynnag, nid yw'r patrwm hwn yn gyson. Mae'r bylchau cyrhaeddiad yn fwy
sefydlog i rai pynciau nag eraill. Er enghraifft, mae gan Hanes fwlch cyrhaeddiad
sefydlog tra bod Mathemateg (Bellach) yn amrywio mwy o flwyddyn i flwyddyn. At ei
gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A* -A ar gyfer dysgwyr
benywaidd 5.4pp yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr bechgyn, o gymharu â
2.5pp yn 2019.

46

Ffigur 6.2.1 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw Safon Uwch (merched - bechgyn,
pwynt canran) ar radd A*-A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn Ffigur 6.2.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid merched ar gyfer graddau
2020 (diwygiedig) yn TGCh (16.9pp). Ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig), roedd y
bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid bechgyn yn Ffrangeg (1.0pp). Nid yw'r patrymau a
welir yn y bylchau cyrhaeddiad graddau 2020 yn ffigur 6.2.1 ar gyfer A*-A yn
bresennol ar gyfer Ffigur 6.2.2 ar gyfer A*-C. Mae'r bylchau cyrhaeddiad ar gyfer
graddau 2020 (GAC) a 2020 (diwygiedig) yn aml yn llai na'r rhai ar gyfer graddau
2020 (safonedig). At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A*-C ar
gyfer dysgwyr benywaidd 3.8pp yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr bechgyn,
o gymharu â 6.5pp yn 2019.
Ffigur 6.2.2 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw Safon Uwch (merched - bechgyn,
pwynt canran) ar raddau A*-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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6.3 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae ffigurau 6.3.1 a 6.3.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad PYDd yn bodoli ymhob
pwnc, gan ffafrio dysgwyr nad oeddent yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim
(Anghymwys PYDd) yn bennaf, gyda rhai eithriadau.
Yn Ffigur 6.3.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dysgwyr Anghymwys PYDd
ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) ym Mathemateg (15.9pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig) roedd gan bob pwnc fwlch cyrhaeddiad PYDd a oedd yn ffafrio dysgwyr
Anghymwys PYDd. Roedd y bwlch cyrhaeddiad lleiaf o blaid Anghymwys PYDd yn
Hanes (2.5pp). Mae'r bylchau cyrhaeddiad yn fwy sefydlog i rai pynciau nag eraill. Er
enghraifft, mae gan Gymdeithaseg fwlch cyrhaeddiad sefydlog tra bod Bioleg yn
amrywio mwy o flwyddyn i flwyddyn. At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020
(diwygiedig) ar radd A*-A ar gyfer dysgwyr anghymwys prydau ysgol am ddim 9.9pp
yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr nad oeddent yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim, o gymharu â 9.5pp yn 2019.
Ffigur 6.3.1 Bwlch cyrhaeddiad Safon Uwch (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd,
pwynt canran) ar raddau A*-A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn Ffigur 6.3.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dysgwyr Anghymwys PYDd
ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn Llenyddiaeth Saesneg (11.2pp). Ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig), roedd y bwlch cyrhaeddiad lleiaf o blaid dysgwyr
Anghymwys PYDd ym mhwnc Bioleg (1.7pp). At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020
(diwygiedig) ar radd A*-C ar gyfer dysgwyr anghymwys prydau ysgol am ddim 7.9pp
yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr nad oeddent yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim, o gymharu â 11.6pp yn 2019.
Ffigur 6.3.2 Bwlch cyrhaeddiad Safon Uwch (Anghymwys PYDd - Cymwys PYDd,
pwynt canran) ar raddau A*-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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6.4 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae ffigurau 6.4.1 a 6.4.2 yn dangos bod bwlch cyrhaeddiad AAA yn bodoli ymhob
pwnc, yn ffafrio dysgwyr heb unrhyw ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig
(dim AAA) yn bennaf, gyda rhai eithriadau.
Yn Ffigur 6.4.1 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dysgwyr dim AAA ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig) ym mhwnc Drama (32.6pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig) y pwnc gyda bwlch cyrhaeddiad a oedd fwyaf o blaid dysgwyr â
darpariaeth AAA oedd Llenyddiaeth Saesneg (8.2pp). Nid oes patrwm cyson yn
bresennol wrth gymharu'r bylchau cyrhaeddiad ar gyfer graddau 2020 â
blynyddoedd blaenorol. At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd
A*-A ar gyfer dysgwyr heb unrhyw ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig
11.2pp yn uwch na'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr hefo ddarpariaeth anghenion
addysgol arbennig, o gymharu â 9.9pp yn 2019.
Ffigur 6.4.1 Bwlch cyrhaeddiad Safon Uwch (dim AAA - AAA, pwynt canran) ar
raddau A*-A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer

(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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Yn Ffigur 6.4.2 roedd y bwlch cyrhaeddiad mwyaf o blaid dysgwyr dim AAA ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig) ym mhwnc Drama (13.3pp). Ar gyfer graddau 2020
(diwygiedig), yr unig fwlch cyrhaeddiad o blaid dysgwyr â darpariaeth AAA oedd yn
Llenyddiaeth Saesneg (1.8pp). Mae'r bylchau cyrhaeddiad ar gyfer graddau 2020
(CAG) a 2020 (diwygiedig) yn aml yn llai na'r rhai ar gyfer graddau 2020 (safonedig).
At ei gilydd, roedd canlyniadau 2020 (diwygiedig) ar radd A*-C ar gyfer dysgwyr heb
unrhyw ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig 6.3pp yn uwch na'r canlyniadau
ar gyfer dysgwyr hefo ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig, o gymharu â
9.8pp yn 2019.
Ffigur 6.4.2 Bwlch cyrhaeddiad Safon Uwch (dim AAA - AAA, pwynt canran) ar
raddau A*-C yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

2017, 2018 a 2019

2020 (safonedig)

2020 (GAC)

2020
(diwygiedig)

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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6.5 Grŵp ethnig eang
Oherwydd meintiau bach y samplau, mae data cefndir ethnig wedi'i agregu'n
grwpiau ethnig eang, wedi'i gategoreiddio yn unol â chanllawiau Gwasanaeth
Ystadegol y Llywodraeth. Yn y dadansoddiadau uchod roedd y grwpiau
nodweddiadol yn ddeuaidd (e.e. Cymwys PYDd neu Anghymwys PYDd) ac felly roedd
yn briodol cyflwyno'r gwahaniaeth mewn canlyniadau (bwlch cyrhaeddiad). Mae
chwe grŵp ethnig eang sy'n cymhlethu'r dull hwn ac felly cyflwynir y canlyniadau ar
gyfer pob grŵp ethnig eang, yn hytrach na'r bwlch cyrhaeddiad.
Mae ffigurau 6.5.1 a 6.5.2 yn dangos bod canlyniadau fesul grŵp ethnig eang wedi
amrywio bob blwyddyn. Ar A*-A, dysgwyr yn y grŵp ethnig eang 'Du/Affricanaidd
/Caribïaidd/Du Prydeinig' sydd â'r canlyniadau isaf ymhob blwyddyn ac eithrio
graddau 2020 (diwygiedig) lle cafodd dysgwyr yn y grŵp 'Gwyn' y canlyniadau isaf.
Dylid cymryd gofal wrth ddehongli'r ystadegau hyn gan fod meintiau sampl y
grwpiau ethnig eang yn amrywio'n sylweddol, er enghraifft yn 2020 mae maint y
grwpiau'n amrywio o 16,440 yn y grŵp 'Gwyn' i 140 ar gyfer y grŵp 'Du/Affricanaidd/
Caribïaidd/Du Prydeinig'.
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Ffigur 6.5.1 Canlyniadau Safon Uwch (canran) ar raddau A*-A yn ôl ethnigrwydd
eang1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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Ar A*-C, dysgwyr yn y grŵp ethnig eang 'Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig'
sydd â'r canlyniadau isaf ymhob blwyddyn ac eithrio graddau 2017 lle cafodd
dysgwyr yn y grŵp 'Arall' y canlyniadau isaf.
Ffigur 6.5.2 Canlyniadau Safon Uwch (canran) ar raddau A*-C yn ôl ethnigrwydd
eang1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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6.6 Lefel dysgwr
Mae'r dadansoddiadau uchod wedi edrych ar wahaniaethau mewn canlyniadau yn ôl
nodweddion dysgwyr ar lefel y pwnc, neu lefel pob pwnc. Er mwyn deall effaith y
gwahaniaethau hyn ar lefel y dysgwr, cyfrifwyd y sgôr gradd cyfartalog. I gyfrifo'r sgôr
gradd cyfartalog, gwnaethom roi gwerth rhifol i bob gradd (e.e. ar gyfer Safon Uwch,
A*=6, A=5 ac ati) a chyfrifo'r sgôr gradd cyfartalog ar draws yr holl gymwysterau ar
gyfer pob dysgwr. Mae cynnydd o 1.0 yn cynrychioli cynnydd o un radd ar gyfartaledd
fesul dysgwr. Er mwyn osgoi gwerthoedd annibynadwy ac eithafol, roedd y data wedi’i
is-setio i gynnwys dim ond dysgwyr a safodd o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch.
6.6.1 Rhywedd
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn rhyfeddol o sefydlog rhwng 2017 a
2019. Y gwahaniaeth (merched – bechgyn) rhwng y sgôr gradd cyfartalog canolrifol
oedd 0.2 o blaid merched ar gyfer 2017 i 2019 a chynyddodd i 0.3 ar gyfer graddau
2020 (diwygiedig).
Ffigur 6.6.1.1 Sgôr gradd cyfartalog Safon Uwch yn ôl rhyw1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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6.6.2 Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (PYDd)
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn sefydlog rhwng 2017 a 2019. Roedd y
gwahaniaeth (Anghymwys PYDd – Cymwys PYDd) rhwng y sgôr gradd cyfartalog
canolrifol yn 0.5 o blaid Anghymwys PYDd yn 2018 a 2019, a gostyngodd i 0.0 ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig).
Ffigur 6.6.2.1 Sgôr gradd cyfartalog Safon Uwch yn ôl cymhwysedd ar gyfer
prydau ysgol am ddim1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(2) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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6.6.3 Darpariaeth anghenion addysgol arbennig (AAA)
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn rhyfeddol o sefydlog rhwng 2017 a
2019. Roedd y gwahaniaeth (dim AAA – AAA) rhwng y sgôr gradd cyfartalog
canolrifol yn 0.5 o blaid dim AAA yn 2018 a 2019, a gostyngodd i 0.0 ar gyfer
graddau 2020 (diwygiedig).
Ffigur 6.6.3.1 Sgôr gradd cyfartalog Safon Uwch yn ôl darpariaeth anghenion
addysgol arbennig1

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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6.6.4 Grŵp ethnig eang
Mae dosbarthiadau’r sgôr gradd cyfartalog yn sefydlog dros 2017 i 2019 ar gyfer y
mwyafrif o grwpiau ethnig eang. Cynyddodd y sgôr gradd cyfartalog canolrifol ar
gyfer graddau 2020 (diwygiedig), o'i gymharu â 2019, ar gyfer pob grŵp ethnig eang.
Ffigur 6.6.4.1 Sgôr gradd cyfartalog Safon Uwch yn ôl grŵp ethnig eang1,2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
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