
 

Cwblhau llyfrynnau ateb CBAC a CBAC Eduqas – 
Gwybodaeth i Ymgeiswyr 
Mae arholiadau CBAC a CBAC Eduqas yn cael eu cwblhau drwy ysgrifennu ymatebion i gwestiynau 
mewn un o ddau lyfryn: 

1. Llyfryn ateb lle mae ymatebion i gwestiynau yn cael eu hysgrifennu mewn llyfryn ateb pinc 
ar wahân. 

2. Llyfryn cwestiwn-ateb lle mae adrannau ar gyfer ysgrifennu ymatebion i bob cwestiwn yn 
cael eu darparu yn y papur cwestiynau 

 

  

1. Llyfryn ateb           2. Llyfryn cwestiwn-ateb 

Gwybodaeth i ymgeiswyr wrth lenwi'r ddau lyfryn: 

• Defnyddiwch inc neu feiro du yn unig. 
• Llenwch y wybodaeth ofynnol ar y clawr blaen mewn PRIFLYTHRENNAU yn y mannau a 

ddarperir. Rhowch eich enw(au) fel maen nhw i'w gweld ar eich cofrestriad (peidiwch â 
defnyddio ffugenwau neu enwau 'answyddogol'). Gall gwybodaeth goll neu anghywir arwain 
at anawsterau wrth brosesu'ch canlyniadau. 

 



• Rhowch groes drwy unrhyw waith nad ydych am gael ei farcio. 
• Sicrhewch fod eich gwaith ysgrifennu yn ddarllenadwy. Ni fyddwch yn cael eich cosbi am 

lawysgrifen wael, fodd bynnag ni fydd arholwr yn gallu marcio'r hyn nad yw'n gallu ei 
ddarllen. 

• Peidiwch â: defnyddio pensil, beiro gel, beiros o unrhyw liw arall heblaw du, neu hylif cywiro 
• Peidiwch â: Torri allan unrhyw ran o'r llyfryn. 

Gwybodaeth i ymgeiswyr wrth lenwi llyfryn cwestiwn-ateb 

• Rhaid ysgrifennu pob ymateb yn y lle sydd ar gael.  
• Os na fydd digon o le ar gael, efallai y bydd rhywfaint o le ysgrifennu ychwanegol yn y llyfryn 

wedi'i labelu "Tudalen ychwanegol, os yw'n angenrheidiol".  Os ydych yn defnyddio hwn, 
labelwch rif y cwestiwn yn glir yn yr ymyl ar yr ochr chwith ar gyfer pob un o'ch atebion.  Os 
oes angen mwy o le arnoch, gofynnwch am lyfryn ateb ychwanegol gan oruchwyliwr. 
Byddwch yn derbyn llyfryn parhad pinc 4-tudalen. Cofiwch gwblhau'r wybodaeth ofynnol ar 
flaen y llyfryn.   

Gwybodaeth i ymgeiswyr wrth lenwi llyfryn ateb ar wahân 

• Ysgrifennwch rif y cwestiwn yn y blychau yn yr ymyl chwith ar ddechrau pob cwestiwn. 
• Pan fo'r cwestiwn wedi'i rannu'n is-rannau, er enghraifft a, b, c, ysgrifennwch y llythyren ym 

mhrif gorff y llyfryn. 
• Gadewch fwlch o ddwy linell o leiaf rhwng pob ateb. 
• Os ydych yn gwneud camgymeriad wrth lenwi rhifau'r cwestiynau, llenwch y ddau flwch yn 

gyfan gwbl ac ysgrifennwch y rhif yn y lle gwag isod. 

 
 

• Os oes angen mwy o le i ysgrifennu arnoch, gofynnwch am lyfryn ateb ychwanegol gan 
oruchwyliwr. Byddwch yn derbyn llyfryn parhad pinc 4-tudalen. Cofiwch gwblhau'r 
wybodaeth ofynnol ar flaen y llyfryn. 


