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Asesiadau Enghreifftiol ar y Sgrin
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys cyfres o gyfarwyddiadau i gael mynediad at asesiadau
enghreifftiol ar y sgrin a’u rhedeg ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Adeiladu a
Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu. Mae’r rhain yn cael eu darparu fel profion wedi’u
pecynnu (ar eu pen eu hunain).
Sylwer: dim ond at y profion enghreifftiol ar sgrin mae’r ddogfen hon yn cyfeirio (ac eithrio
adran 1.1), ac nid yr asesiadau byw.

1.1.

Asesiadau Dwyieithog
Mae’r asesiadau hyn ar y sgrin ar gael yn ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gall
defnyddwyr ddewis ym mha iaith maen nhw’n cyflawni’r asesiad, gydag opsiwn i weld y
cyfieithiadau. Bydd y cyfieithiad yn ymddangos mewn tab arall mewn Surpass Viewer.
Rydym yn argymell bod defnyddwyr yn cau'r tabiau hyn ar ôl bob cwestiwn.

1.2.

Gofynion i Redeg Profion wedi’u Pecynnu
•

Mae angen cysylltiad mewnol

•

Surpass Viewer (Dilynwch y ddolen i osod y feddalwedd hon:
https://viewer.surpass.com/)

•

Cysylltiadau â’r prawf enghreifftiol sydd wedi’i becynnu

Mae gan bob prawf ddolen unigryw i’w chopïo i Surpass Viewer. Mae’r rhestr lawn ar gael yn
adrannau 1.7 ac 1.8.
Rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y prawf ar sgrin gyda chydraniad 1920 x 1080
picsel.
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1.3.

Sut mae Rhedeg Prawf Enghreifftiol
•

Ar ôl i chi osod Surpass Viewer, rhowch y ddolen berthnasol yn y bar cyfeiriad URL a
phwyso Enter ar eich bysellfwrdd.

•

Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r prawf ar gael. Dewiswch y ddolen berthnasol i
ddewis yr iaith sydd orau gennych.

•

Gellir defnyddio’r ddolen cynifer o weithiau ag y bo angen a’i rhoi ar fwy nag un cyfrifiadur
ar yr un pryd.

•

Ar ôl rhoi’r ddolen, bydd y sgrin hon yn ymddangos gyda chod allwedd parod –
ABCD1234.

•

Cliciwch Iawn i fwrw ymlaen a rhedeg y prawf.
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Cael Mynediad at Adborth
Mae adborth manwl i ymgeiswyr ar gael ar ôl i’r prawf enghreifftiol gael ei gwblhau’n llawn.
Mae hwn wedi’i rannu ar draws tri thab:
-

1.4.

Canlyniad y Prawf
Crynodeb fesul Cwestiwn
Crynodeb fesul Deilliant Dysgu

Canlyniad y Prawf
Bydd y tab hwn yn dangos nifer yr atebion cywir a roddwyd allan o gyfanswm y nifer sydd ar
gael yn y prawf. Bydd hefyd yn dangos a oes digon o farciau wedi’u hennill i basio’r prawf.
Sylwer: ni fydd yn dangos Teilyngdod na Rhagoriaeth.
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1.5.

Crynodeb fesul Cwestiwn
Bydd y tab hwn yn rhestru’r holl gwestiynau yn y prawf gan nodi pa rai gafodd eu hateb yn
gywir (✓) a pha rai gafodd eu hateb yn anghywir (). Bydd y cyfanswm a enillwyd (fel
canran) yn cael ei ddangos hefyd.

Bydd clicio ar rif cwestiwn yn dangos y cwestiwn, yr opsiwn/opsiynau a ddewiswyd yn
flaenorol ac a oedd yr opsiwn/opsiynau a ddewiswyd yn gywir (✓) neu ddim ().

Defnyddiwch y botwm ‘’ ar y gwaelod i ddychwelyd i’r sgrin adborth.
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1.6.

Crynodeb fesul Deilliant Dysgu
Bydd y tab hwn yn rhestru’r holl Ddeilliannau Dysgu y mae’r prawf yn ymdrin â nhw. Mae’r
cwestiynau sy’n gysylltiedig â phob Deilliant Dysgu hefyd yn cael eu dangos, ynghyd â’r sgôr
a gafwyd. Bydd y cyfanswm a enillwyd (fel canran) yn cael ei ddangos hefyd. Sylwch: nid
yw’n dangos yr unedau.

Bydd clicio ar ✓,  neu – wrth ymyl rhif cwestiwn yn dangos y cwestiwn, yr opsiwn/opsiynau
a ddewiswyd yn flaenorol ac a oedd yr opsiwn/opsiynau a ddewiswyd yn gywir (✓) neu ddim
().

Defnyddiwch y botwm ‘’ ar y gwaelod i ddychwelyd i’r sgrin adborth.
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Rhestr o Brofion Enghreifftiol
1.7.

Cymwysterau City & Guilds

Cymhwyster a Llwybr

Cyfeirnod QiW

Dolen i’r prawf wedi’i becynnu*

Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg
Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)

C00/4092/6

English:

Cymhwyster Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg
Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)

C00/4398/6

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gosod Brics

C00/4169/2

https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-501
Welsh:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-551
English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-504
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-554

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gwaith Coed
Pensaernïol

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-507
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-557

Mawrth 2022

Asesiadau Enghreifftiol ar y Sgrin ar gyfer Lefel 2, Fersiwn: 2 | 7

Cymhwyster a Llwybr

Cyfeirnod QiW

Dolen i’r prawf wedi’i becynnu*

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gwaith Coed ar y Safle

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-510
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-560

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gosod Fframiau Pren

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-513
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-563

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Peintio ac Addurno

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-516
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-566

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Plastro Soled

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-519
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-569
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Cymhwyster a Llwybr

Cyfeirnod QiW

Dolen i’r prawf wedi’i becynnu*

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Leinio Sych – Gosod

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-522
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-572

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gwaith Tir

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-525
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-575

Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) – Gwaith Toi - Llechi a
Theils

C00/4169/2

English:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-528
Cymraeg:
https://media.cityandguilds.com/evolve/QW/8042-578

*Ni fydd y dolenni hyn yn gweithio mewn porwr gwe safonol. Edrychwch ar ddechrau’r ddogfen hon i weld sut mae defnyddio Surpass
Viewer.
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1.8.

Cymwysterau EAL

Cymhwyster a Llwybr

Cyfeirnod QiW

Dolen i’r prawf wedi’i becynnu*

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel
2) – Plymio a Gwresogi

C00/4169/0

English:
https://exams.eal.org.uk/PlumbingProgressionEnglish

Cymraeg:
https://exams.eal.org.uk/PlumbingProgressionWelsh

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel
2) – Gosod Systemau ac Offer Electro-dechnegol

C00/4169/0

English:
https://exams.eal.org.uk/ElectricalProgressionEnglish

Cymraeg:
https://exams.eal.org.uk/ElectricalProgressionWelsh

*Ni fydd y dolenni hyn yn gweithio mewn porwr gwe safonol. Edrychwch ar ddechrau’r ddogfen hon i weld sut mae defnyddio Surpass
Viewer.
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Cysylltu â ni
City & Guilds
E: skillsforwales.customer@cityandguilds.com
Ff: 01924 930800
Llinellau ar agor: Dydd Llun i ddydd Gwener 08.00 i 18.00 GMT
EAL
E: skillsforwales.customer@eal.org.uk
Ff: 01923 652400
Llinellau ar agor: Dydd Llun i ddydd Gwener 08.00 i 17.00 GMT
City & Guilds | EAL
Mae City & Guilds ac EAL yn ddau gorff dyfarnu sydd wedi dod ynghyd i gydweithio ar
ddatblygu cyfres o gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu i Gymru.
Mae gennym dros 140 mlynedd o brofiad o ddatblygu cymwysterau ac asesiadau yn y sector
adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae City & Guilds ac EAL wedi rhannu perthynas wych
erioed, felly mae hon wir yn bartneriaeth â hanes o lwyddo sy’n canolbwyntio’n llwyr ar
helpu’r sector i wireddu potensial y sector yn y dyfodol.
Rydyn ni’n credu’n gryf mewn grymuso pobl gyda chyfleoedd ar gyfer y dyfodol, a’n nodau ar
gyfer y gyfres newydd hon o gymwysterau yw helpu pobl i gael gwaith, i gamu ymlaen yn y
gwaith ac i fynd ymhellach.
Gwefan Sgiliau i Gymru
https://www.skillsforwales.wales/cy

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn yn wir ac yn gywir wrth fynd i’r wasg.
Fodd bynnag, mae cynnyrch a gwasanaethau City & Guilds/EAL yn cael eu datblygu a’u gwella’n barhaus, a
chedwir yr hawl i newid cynnyrch a gwasanaethau o bryd i’w gilydd. Ni all City & Guilds/EAL dderbyn
atebolrwydd am golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio gwybodaeth yn y cyhoeddiad hwn.
@2022 Sefydliad City & Guilds of London. Cedwir pob hawl. Mae City & Guilds yn nod masnach i Sefydliad
City & Guilds of London, elusen a sefydlwyd i hyrwyddo addysg a hyfforddiant a gofrestrwyd yng Nghymru a
Lloegr (312832) a’r Alban (C03 9576).
EAL (Excellence, Achievement & Learning Limited)
Rhif Cofrestru yng Nghymru a Lloegr 02700780
Swyddfa gofrestredig: EAL, Unit 2, The Orient Centre, Greycine Road, Watford, Herts, WD24 7GP
skillsforwales.wales/cy
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