
In providing an opportunity to 
develop an understanding of the 
value of drawing as a tool for 
creative activity, these qualifi cations 
empower students by encouraging 
the development of a critical and 
analytical approach to drawing. 
Combining this with an 
understanding of the diff erent 
contexts, approaches and disciplines 
within which drawing operates; from 
archaeology to medicine to science 
to performance, students will also 
discover the many ways creativity 
can be applied.
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Daniel Dobson
Uned 11 Deunyddiau a Dulliau 
Lluniadu Lefel 3  
Stockport College, 2013  
 
Enillydd y Gystadleuaeth Luniadu 
2013  

Trosolw
g o’r 

cym
w

ysterau

Bydd y cymwysterau yn 
caniatáu i fyfyrwyr 
ychwanegu at eu profiadau 
blaenorol, ond hefyd yn 
gofyn iddynt wynebu 
profiadau a heriau deallusol 
a materol newydd sydd 
wedi’u dylunio i feithrin 
dealltwriaeth feirniadol 
annibynnol ynghyd â sylfaen 
estynedig o sgiliau. 

Disgwylir y bydd timau 
cyflwyno’r cymwysterau’n 
cyflwyno mewn ffordd arloesol 
a hefyd yn sicrhau y cyflawnir y 
prif nod, sef ymestyn galluoedd 
myfyrwyr a’u trosi yn nodau 
cyraeddadwy. 

1.2  
Amcanion 
Galluogi’r myfyriwr i ddatblygu:

1.  Dealltwriaeth o werth lluniadu 
fel arf mewn gwaith creadigol

2.  Amrywiaeth o sgiliau lluniadu 
sy’n addas ar gyfer cefnogi 
gwaith creadigol

3.  Ymagwedd feirniadol a 
dadansoddol tuag at waith 
lluniadu

4. Ymwybyddiaeth o wahanol  
 gyd-destunau, ymagweddau  
 a disgyblaethau lluniadu o  
 fewn gwaith creadigol.

1.1  
Diben y cymwysterau 
Mae’r angen am sgiliau 
lluniadu gwell o blith y rhai sy’n 
cychwyn mewn cyflogaeth 
wedi’i nodi gan amrywiaeth 
o ddiwydiannau yn y sector 
creadigol, yn cynnwys: y 
diwydiannau animeiddio, ffilm, 
pensaernïaeth, ymarfer celf, 
dylunio a chyfathrebu.

Defnyddir lluniadu yn helaeth 
hefyd mewn amrywiaeth o 
broffesiynau eraill sy’n gallu 
elwa ar ddatblygiad sgiliau iaith 
greadigol a llythrennedd 
gweledol y mae’r cymwysterau 
hyn mewn lluniadu yn eu 
cefnogi a’u hybu. Mae’r rhain yn 
cynnwys chwaraeon, y gyfraith, 
cerddoleg, archaeoleg, 
meddygaeth, gwyddoniaeth, 
mathemateg, cartograffeg, 
anthropoleg, cerddoriaeth a 
pherfformio.

Mae Dyfarniadau a 
Thystysgrifau UAL Awarding 
Body mewn Lluniadu wedi’u 
dylunio a’u hysgrifennu gan dîm 
o ymarferwyr blaenllaw o 
University of the Arts London i 
roi profiad cyffrous a heriol i 
fyfyrwyr a fydd yn eu cyflwyno 
i’r heriau a’r gwobrwyon o fod 
yn archwilio a gweithio o fewn 
un o’r gweithgareddau creadigol 
mwyaf sylfaenol. 
Ymgynghorwyd â phartïon 
perthnasol gan gynnwys staff 
addysgu ac ymarferwyr o’r 
sbectrwm lawn o addysg 
uwchradd, bellach ac uwch ac 
o’r diwydiannau creadigol.

1. Anita Taylor - Cyfarwyddwr y National Art School yn Sydney,  
Cyfarwyddwr sefydlu’r Jerwood Drawing Prize a chyn-gadeirydd  
‘The Centre for Drawing’ yn University of the Arts London. 
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1.3 Strwythurau’r cymwysterau  

Dyfarniad Lefel 2 mewn Lluniadu (500/7908/6)  
> Cyfanswm amser y cymhwyster: 100 
> Isafswm ODA: 60 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 40 
> Cyfanswm Credydau: 10 
 
Er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Lluniadu, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni’r uned orfodol yn ‘Grŵp A’ yn ogystal ag unrhyw un o’r 
unedau yn ‘Grŵp B’. 

Tystysgrif Lefel 2 mewn Lluniadu (500/7992/X)  
> Cyfanswm amser y cymhwyster: 200 
> Isafswm ODA: 120 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 80 
> Cyfanswm Credydau: 20 
 
Er mwyn ennill Tystysgrif Lefel 2 mewn Lluniadu, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni’r uned orfodol yn ‘Grŵp A’ yn ogystal ag isafswm o dair 
uned wahanol o ‘Grŵp B’.   

Grŵp A 
 
Uned 2 Lluniadu a Mesur    Lefel 2 30 ODA 

  Credydau: 5 
 

Grŵp B 

Uned 1  Deunyddiau a Dulliau Lluniadu  Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 3  Lluniadu a Golau    Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 4  Lluniadu ac Ysgrifennu    Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 5  Lluniadu a Chyfathrebu    Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 6  Lluniadu ac Ymchwil   Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 7  Lluniadu a Mapio    Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 8  Lluniadu ac Atgynhyrchu   Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 9  Lluniadau, Arwyneb a Gwead  Lefel 2 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 10  Lluniadu mewn 3 Dimensiwn Lefel 2 30 ODA 
      Credydau: 5

Dyfarniad Lefel 3 mewn Lluniadu (500/7975/X)  
> Cyfanswm amser y cymhwyster: 100 
> Isafswm ODA: 60 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 10 
> Cyfanswm Credydau: 10 
 
Er mwyn ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Lluniadu, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni un uned o ‘Grŵp C’ isod yn ogystal ag unrhyw un o’r 
unedau yn ‘Grŵp D’. 

Tystysgrif Lefel 3 mewn Lluniadu (500/7976/1)  
> Cyfanswm amser y cymhwyster: 200 
> Isafswm ODA: 120 
> Isafswm oriau astudio annibynnol (AA): 80 
> Cyfanswm Credydau: 20 
 
Er mwyn ennill Tystysgrif Lefel 3 mewn Lluniadu, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni un uned o ‘Grŵp C’ yn ogystal ag isafswm o dair uned 
wahanol o ‘Grŵp D’.  

Grŵp C
 
Uned 12 Lluniadu a Mesur    Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 16 Lluniadu ac Ymchwil  Lefel 3 30 ODA 
      Credydau: 5

Grŵp D
 
Uned 11 Deunyddiau a Dulliau Lluniadu  Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 12 Lluniadu a Mesur    Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 13 Lluniadu a Golau    Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 14 Lluniadu ac Ysgrifennu   Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 15 Lluniadu a Chyfathrebu   Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 16 Lluniadu ac Ymchwil   Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 17 Lluniadu a Mapio    Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 18 Lluniadu ac Atgynhyrchu   Lefel 3 30 ODA
      Credydau: 5
Uned 19 Lluniadau, Arwyneb a Gwead   Lefel 3 30 ODA 

Credydau: 5
Uned 20 Lluniadu mewn 3 Dimensiwn  Lefel 3 30 ODA 
      Credydau: 54



 
 

1.7 
Asesu 
Asesu yw’r broses ar gyfer 
mesur sgìl, gwybodaeth a 
dealltwriaeth myfyriwr yn erbyn 
y safonau a bennir mewn 
cymhwyster.  

Caiff yr holl unedau sy’n 
cwmpasu Dyfarniad a 
Thystysgrif Lefel 2 a 3 UAL 
mewn Lluniadu eu hasesu’n 
fewnol a’u dilysu’n fewnol gan 
staff cymwys o fewn canolfan, 
a’u safoni’n allanol gan UAL 
Awarding Body. 

Rhaid i bob aseiniad a phrosiect 
y mae’r ganolfan neu’r myfyrwyr 
yn eu dylunio gynnig cyfleoedd 
priodol i fyfyrwyr gynhyrchu’r 
dystiolaeth y mae ei hangen i 
fodloni’r meini prawf asesu ar 
gyfer yr uned neu’r unedau y 
mae’r aseiniad neu’r prosiect yn 
berthnasol iddi/iddynt. Mae 
gofyn i fyfyrwyr ddatblygu 
portffolio o dystiolaeth ar gyfer 
yr holl aseiniadau a phrosiectau 
a bennir. 

Ni waeth sut caiff y dystiolaeth 
ei chynhyrchu, rhaid i’r holl 
dystiolaeth a gyflwynir i fodloni’r 
meini prawf asesu fod yn: 

-  Ddilys: yn berthnasol i’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth yr honnir y 
mae’r myfyriwr yn gymwys 
ynddynt

-  Dibynadwy: yn dangos y gall 
y myfyriwr arddangos yn 
gyson y wybodaeth, y sgiliau 
a’r ddealltwriaeth y mae eu 
hangen i ddangos ei fod/bod 
yn gymwys

-  Gwreiddiol: wedi’i chynhyrchu 
gan y myfyriwr ei hun

-  Digonol: yn bodloni gofynion 
yr uned neu’r unedau yn 
llawn. 

1.4  
Derbyniadau
Mae UAL Awarding Body yn 
disgwyl i ganolfannau recriwtio 
gyda gonestrwydd ac ar sail 
gallu disgwyliedig y myfyrwyr i 
gyflawni gofynion y 
cymwysterau hyn.

1.5 
Ymsefydlu 
Dylai canolfannau roi sesiwn 
ymsefydlu i’r myfyrwyr sy’n 
sicrhau:
>  Y darperir llawlyfr cwrs ac 

unrhyw ddeunyddiau atodol 
eraill i hwyluso dysgu effeithiol

>  Bod trefniadau amserlennu yn 
 glir
>  Y darperir systemau tiwtora 
 academaidd
>  Y canfyddir anghenion 

cefnogi dysgu ac y darperir ar 
eu cyfer, fel y bo’n briodol

>  Y caiff strwythurau’r cyrsiau 
a’r gofynion asesu eu 
hesbonio mewn perthynas ag 
asesu mewnol, arholiadau 
allanol a safoni allanol

>  Y caiff rheoliadau a 
gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio.

1.6 
Cynllunio’r rhaglen
Mae UAL Awarding Body yn 
cefnogi ffyrdd arloesol o 
ddylunio a chyflwyno rhaglenni 
o fewn cyd-destun ehangach 
amcanion y cymhwyster, y 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu. Gellir cyflwyno’r 
rhaglen mewn amrywiaeth o 
ffyrdd, ond lle bo modd, dylid 
adeiladu ar arferion da 
sefydledig. Dylid cyflwyno’r 
rhaglen mewn ffordd gydlynol 
ac integredig, gan bwysleisio’r 
berthynas rhwng sgiliau 
ymarferol, dadansoddol a 
beirniadol, a gwybodaeth 
gyd-destunol.

Disgwylir y gallai Canolfannau 
ddewis cyflwyno Dyfarniadau 
neu Dystysgrifau UAL Awarding 
Body mewn Lluniadu gyda 
darpariaeth arall mewn Celf a 
Dylunio ar Lefel 2, 3 a 4 (yn 
cynnwys y Diploma UAL mewn 
Celf a Dylunio - Astudiaethau 
Sylfaen a Diploma Lefel 2 UAL 
mewn Celf a Dylunio) neu fel 
cymwysterau ar eu pennau eu 
hunain.  

Dylai canolfannau sy’n bwriadu 
cyflwyno’r cymwysterau 
ymgyfarwyddo â manylebau’r 
unedau unigol a’r deunyddiau 
atodol, gan gynnwys:  

  Nodau’r unedau
 Canlyniadau dysgu’r unedau
 Meini prawf asesu’r unedau
 Cynnwys dangosol yr unedau
  Strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu’r 
unedau 

  Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad 

 Adnoddau angenrheidiol. 
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Brittany Watt-Pringle 
 
The Oldham College 2013  
Uned 1 - Deunyddiau a  
Dulliau Lluniadu Lefel 2 

1.9 
Safoni allanol
Mae a wnelo safoni allanol yn 
unig â gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu 
canolfannau drwy safoni gwaith 
yn allanol a aseswyd ac a 
ddilyswyd yn fewnol. 

Safonwyr allanol sy’n ymgymryd 
â gwaith safoni allanol, sydd 
wedi’u penodi, eu hyfforddi a’u 
monitro gan UAL Awarding 
Body. Mae safonwyr allanol yn 
gyfrifol am sicrhau bod yr asesu 
mewnol yn drylwyr a bod 
penderfyniadau asesu yn deg, 
yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn 
ddiduedd.

Caiff gwaith safoni allanol UAL 
Awarding Body ar asesu 
mewnol ei gynnal o leiaf unwaith 
y flwyddyn er mwyn sicrhau bod 
asesiadau a phenderfyniadau 
graddio yn cyd-fynd â’r safonau 
gofynnol. 

Am ragor o wybodaeth ar y 
broses safoni allanol, cyfeiriwch 
at Lawlyfr Canolfannau UAL 
Awarding Body.  

1.8 
Dilysu mewnol
Dilysu mewnol yw’r broses o 
sicrhau fod pawb sy’n asesu 
cymhwyster penodol mewn 
canolfan yn asesu at yr un 
safonau. 

Rhaid i ganolfannau fod â 
fframwaith mewnol sefydledig 
ar gyfer sicrhau ansawdd er 
mwyn sicrhau y bodlonir 
trefniadau cymeradwyo, sicrhau 
ansawdd a chontractiol UAL 
Awarding Body. Cyfrifoldeb 
dilyswyr mewnol yw sicrhau y 
caiff penderfyniadau aseswyr 
eu samplu a’u monitro i sicrhau 
cysondeb a thegwch a bod yr 
asesiadau a osodir yn briodol 
ac ar y lefel ofynnol. Mae 
dilyswyr mewnol hefyd yn 
gyfrifol am gefnogi aseswyr 
drwy gynnig cyngor ac 
arweiniad.

Bydd y dilysydd mewnol yn 
dilyn strategaeth samplu’r 
ganolfan ei hun wrth ddewis y 
sampl sydd i’w ddilysu’n fewnol, 
a rhaid iddo/iddi, dros amser, 
gynnwys tystiolaeth o ystod 
lawn o waith, cyflawniad 
myfyrwyr a phenderfyniadau a 
wnaed gan yr holl staff sydd â 
chyfrifoldeb dros asesu. 

Derbynnir bod gwahanol 
ganolfannau’n defnyddio 
ymagweddau gwahanol a 
therminoleg sy’n benodol i’w 
diwylliant. Mae Llawlyfr 
Canolfannau UAL Awarding 
Body yn amlinellu rhai 
enghreifftiau o arferion da 
mewn perthynas â dilysu 
cymwysterau’n fewnol. Rhaid i 
ganolfannau sicrhau bod eu 
methodolegau’n ddigon cadarn 
ac yn cyrraedd y safonau a 
bennir gan UAL Awarding Body. 

1.10 
Graddio 
Bydd myfyriwr yn cyflawni uned 
yn ddibynnol ar ei (g)allu i 
fodloni’r canlyniadau dysgu a’r 
meini prawf asesu. 
 
I ennill y cymwysterau hyn, 
rhaid i fyfyrwyr ennill gradd 
Llwyddo ar gyfer pob uned sy’n 
cwmpasu’r cymhwyster. 
 
Cyfeirio 
Rhaid i ganolfannau gyfeirio 
myfyrwyr sy’n methu â bodloni’r 
canlyniadau dysgu a’r meini 
prawf asesu ar ôl asesu unedau 
a asesir yn fewnol. Rhaid i’r 
ganolfan roi gwybod i fyfyrwyr 
am y canlyniadau dysgu y 
maent wedi methu â’u bodloni, 
a sicrhau y cânt gyfleoedd i 
weithio tuag at fodloni’r 
canlyniadau hynny o fewn 
amserlen briodol. Dim ond un 
cyfle a gaiff myfyrwyr i glirio 
cyfeiriad ym mhob un uned cyn 
cael gradd Methu.
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Lefel: 2 
ODA: 30  AA: 20   CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno sut gall y dewis o  
ddeunyddiau a dulliau ddylanwadu ar edrychiad ac  
ystyr lluniad. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn:  

1.   Gwybod beth yw  
nodweddion deunyddiau a 
dulliau lluniadu. 

2.  Deall potensial 
deunyddiau a dulliau mewn 
perthynas â 
gweithgareddau creadigol.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1  Adnabod nodweddion 
amrywiaeth o ddeunyddiau 
a dulliau lluniadu. 

2.1  Defnyddio amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau 
lluniadu i ddylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr mewn 
gweithgareddau creadigol. 

2.2 Asesu’r defnydd o 
 amrywiaeth o    
 ddeunyddiau a dulliau   
 lluniadu i ddylanwadu ar  
 edrychiad ac ystyr mewn  
 gweithgareddau creadigol.

Uned 1
Deunyddiau a Dulliau 
Lluniadu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddewis a 
defnyddio deunyddiau priodol 
ar gyfer lluniadu er mwyn 
cyflawni datrysiadau creadigol i 
gefnogi gweithgareddau 
lluniadu trawsddisgyblaethol. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i ddatblygu hyder y 
myfyriwr ac i’w helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau lluniadu. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol.

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â 
‘gweld’ a ‘theimlo’. Dylai’r holl 
addysgu ffurfiol yn yr uned hon 
fod â’r nod o gyflwyno 
myfyrwyr, drwy ymarfer, i 
ddealltwriaeth ymarferol a 
synhwyraidd o rôl deunyddiau 
wrth wneud lluniadau. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

 Cyflwyniad i luniadu gwead
  Cyflwyniad i luniadu gyda 
chymhorthion mecanyddol

  Cyflwyniad i luniadu wrth 
arsylwi

  Cyflwyniad i luniadu o’r cof.

Dylai myfyrwyr ddeall sut i 
ddewis deunyddiau lluniadu 
priodol, deall eu potensial, 
wedyn dangos drwy dystiolaeth 
luniadol eu gallu i archwilio 
potensial deunyddiau lluniadu i 
gynorthwyo canlyniadau 
creadigol. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn 
canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Gellir cyfuno’r 
gweithgareddau asesu ar gyfer 
yr uned hon gyda’r rhai ar gyfer 
unrhyw uned Lefel 2 arall gan 
gynnwys Lluniadu a Mesur 
(Uned Orfodol). 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys:

 Archwiliadau i ddeunyddiau a  
 dulliau lluniadu wedi’u   
 cyflwyno mewn dyddiaduron  
 myfyriol, llyfrau gwaith,   
 ffurfiau digidol, neu ar   
 ddalenni o bapur neu fwrdd  
 mewn unrhyw gyfrwng ac ar  
 unrhyw raddfa.

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi 
cyflawni canlyniadau 
dysgu a meini prawf 
asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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ys 
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Lefel: 2 
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno systemau mesur mewn lluniadu 
wrth arsylwi sy’n arwain at allu i drosi testunau 3D yn 
lluniadau llinol 2D. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod am systemau  
mesur ar gyfer trosi 
testunau 3D yn lluniadau 
llinol 2D. 

2.  Gallu defnyddio 
systemau mesur ar gyfer 
lluniadu wrth arsylwi. 

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod systemau mesur 
 sy’n briodol ar gyfer   
 testunau penodol wrth   
 luniadu wrth arsylwi. 

2.1  Defnyddio systemau 
mesur wrth greu lluniadau 
wrth arsylwi. 

2.2  Asesu’r systemau mesur a 
ddefnyddiwyd wrth greu 
lluniadau wrth arsylwi.

Uned 2
Lluniadu a Mesur 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
drosi testunau 3D yn lluniadau 
llinol 2D drwy ddewis a 
defnyddio systemau mesur 
priodol. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sy’n archwilio 
gwahanol dechnegau ar gyfer 
lluniadu wrth arsylwi a 
ddefnyddir i drosi testunau 3D 
yn lluniadau llinol 2D. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
a chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith 
ymarferol, ar yr un pryd â rhoi 
ystyriaeth briodol i bwysigrwydd 
cywirdeb. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ddatblygu ei 
sgiliau lluniadu llinol wrth arsylwi 
gan ddefnyddio gwahanol 
ddeunyddiau a thechnegau. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i luniadu a mesur 
drwy astudio anatomi, yn 
cynnwys ymweliadau ag 
amgueddfeydd i astudio a 
lluniadu strwythurau 
ysgerbydol yn fanwl gywir

  Cyflwyniad i luniadu a mesur 
drwy arsylwi bywyd llonydd 
a’i gofnodi’n fanwl gywir

  Cyflwyniad i luniadu a mesur 
drwy archwilio’r corff a’i 
gofnodi’n fanwl gywir 

  Cyflwyniad i luniadu a mesur 
drwy arsylwi testunau  
pensaernïol a thirweddol a’u 
cofnodi’n fanwl gywir

  Cyflwyniad i bersbectif a 
systemau taflunio. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y  
nodwyd bod ganddynt 
anghenion arbennig, a dylid rhoi 
trefniadau cefnogi priodol mewn 
lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Mesur wedi’u cyflwyno   
 mewn dyddiaduron myfyriol,  
 llyfrau gwaith, ffurfiau digidol,  
 neu ar ddalenni o bapur neu  
 fwrdd mewn unrhyw gyfrwng  
 neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno’r rôl y mae golau’n ei chwarae 
wrth ddylanwadu ar edrychiad ac ystyr testun lluniad, a’r 
dulliau cysylltiedig o gofnodi testunau a gwrthrychau drwy 
luniadu.  

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod sut mae 
amrywiaeth o ffynonellau 
golau yn effeithio ar 
edrychiad ac ystyr testunau 
lluniadau. 

2.  Gallu defnyddio 
amrywiaeth o gyfryngau 
lluniadu i gofnodi effeithiau 
golau sy’n dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr wrth 
luniadu. 

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Cymharu a chyferbynnu 
amrywiaeth o ffynonellau 
golau ar amrywiaeth o 
destunau. 
 

2.1  Defnyddio amrywiaeth o 
gyfryngau lluniadu i gofnodi 
effeithiau golau ac i 
ddylanwadu ar edrychiad 
ac ystyr wrth luniadu. 

2.2  Asesu’r defnydd o olau i 
ddylanwadu ar edrychiad 
ac ystyr wrth luniadu. 

Uned 3
Lluniadu a Golau 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddeall y rôl 
y mae golau’n ei chwarae wrth 
ddylanwadu ar edrychiad ac 
ystyr testun lluniad a’r dulliau 
cysylltiedig o gofnodi testunau 
drwy luniadu yn unrhyw un o’i 
amryw ffurfiau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithgareddau 
sydd wedi’u strwythuro’n 
briodol, gan gynnwys prosiec-
tau stiwdio sydd wedi’u dylunio i 
ddatblygu hyder y myfyriwr a’i 
helpu i ymgyfarwyddo â’r 
confensiynau a’r prosesau 
perthnasol. Dylid annog 
myfyrwyr i ddeall y berthynas 
rhwng lluniadau a gynhyrchwyd 
â llaw ac â chyfrifiadur. Dylid eu 
hannog hefyd i weithio mewn 
ffordd arbrofol, fel y bo’n 
briodol.

Gellid arbrofi gyda lluniadu, er 
enghraifft, drwy ystyried:

  Y rôl y mae golau a 
thywyllwch yn eu chwarae 
wrth wneud delweddau’n 
weladwy o fewn lluniadau

  Sut i luniadu gyda chyfrwng 
digidol i ategu 
gweithgareddau lluniadu 
trawsddisgyblaethol.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i ddefnyddio
 lluniadu llawrydd i archwilio  
 golau ac arlliwio

  Cyflwyniad i ddefnyddio
 cyfryngau digidol i archwilio  
 golau ac arlliwio
  Cyflwyniad i ddefnyddio 
ffynonellau golau i greu 
lluniadau.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
a Golau wedi’u cyflwyno 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, ffurfiau digidol, 
neu ar ddalenni o bapur neu 
fwrdd mewn unrhyw gyfrwng 
neu ar unrhyw raddfa.

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20   CAU: 50  Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno myfyrwyr i sut gall y berthynas 
rhwng lluniadu ac ysgrifennu ddylanwadu ar edrychiad  
ac ystyr. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod am ffurfiau 
lluniadu ac ysgrifennu. 

2. Gallu defnyddio lluniadu  
 ac ysgrifennu i   
 ddylanwadu ar edrychiad  
 ac ystyr. 

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod ffurfiau lluniadu 
ac ysgrifennu. 

2.1  Archwilio’r berthynas 
rhwng lluniadu ac   
ysgrifennu ynghyd â’u  
nodweddion wrth   
ddylanwadu ar edrychiad 
ac ystyr. 

2.2  Asesu pa mor effeithiol 
yw lluniadu ac ysgrifennu 
wrth ddylanwadu ar   
edrychiad ac ystyr. 

Uned 4
Lluniadu ac Ysgrifennu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddeall y 
berthynas rhwng lluniadu a 
ffurfio a defnyddio ffurfiau 
llythrennau. 

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sy’n archwilio 
nodweddion ffisegol ysgrifennu 
(ffurfio llythrennau a geiriau) a’u 
perthynas â’r gwaith o luniadu a 
chreu delweddau. 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymgymryd ag 
amrywiaeth o 
archwiliadau o ffurfiau 
llythrennau wedi’u lluniadu. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i systemau 
ysgrifennu, e.e. pictograffau, 
hieroglyffau, cynffurf, Sansgrit 
ayb. 

  Cyflwyniad i bosteri, llyfrau ac 
arwyddion a luniwyd â llaw 
mewn gwahanol gyd-
destunau hanesyddol a 
diwylliannol 

 Cyflwyniad i’r defnydd o   
 ddiagramau, arwyddion a   
 symbolau a ddefnyddir ochr  
 yn ochr ag ysgrifennu 

  Cyflwyniad i’r defnydd o 
lyfrau nodiadau gan artistiaid, 
dylunwyr, peirianwyr, 
gwyddonwyr ac awduron. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn 
canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Gellid cyfuno’r 
gweithgareddau asesu ar gyfer 
yr uned hon â’r rhai o unrhyw 
uned Lefel 2 arall mewn 
lluniadu yn y Fframwaith 
Creadigol. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
ac Ysgrifennu wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng neu ar 
unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 

15



 

 

U
nedau a 

C
hynnw

ys 
D

angosol 

Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth o amrywiaeth o 
gonfensiynau lluniadu a datblygu gallu i ddefnyddio 
lluniadu fel ffordd o gyfathrebu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.  Gwybod am gyd-destunau 
 arwyddion a symbolau a’r  
 modd y cânt eu defnyddio  
 fel ffordd o gyfathrebu. 

2. Gallu defnyddio lluniadu i  
 gofnodi a chreu arwyddion  
 a symbolau at ddiben   
 penodedig. 

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu:  

1.1 Adnabod cyd-destunau 
 arwyddion a symbolau a  
 ffyrdd priodol o’u   
 defnyddio. 

2.1  Trwy luniadu, creu 
amrywiaeth o arwyddion a 
symbolau at ddiben 
penodedig. 

2.2  Asesu pa mor effeithiol 
yw amrywiaeth o   
arwyddion a symbolau at  
ddiben penodedig. 

Uned 5
Lluniadu a 
Chyfathrebu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddeall 
amrywiaeth o gonfensiynau 
lluniadu, ac i ddatblygu gallu i 
ddefnyddio lluniadu fel ffordd o  
gyfathrebu. Bydd yr uned hon 
yn ategu gweithgareddau 
lluniadu sy’n berthnasol i 
amrywiaeth o weithgareddau 
mewn celf a dylunio.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfuniad o 
brosiectau stiwdio a, fel y bo’n 
berthnasol, gweithgareddau 
ymchwil, sydd wedi’u dylunio i 
feithrin hyder y myfyriwr a’i 
helpu i ymgyfarwyddo ag 
amrywiaeth o ffynonellau 
gwybodaeth a dulliau lluniadu. 
Dylai archwilio cyd-destun fod 
yn ganolog i’r gwaith o 
gyflwyno’r uned hon. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn fentrus 
a chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith. 

Dylai’r gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon annog 
myfyrwyr i ymwneud â’r syniad 
o ‘weld’ a chofnodi drwy eu 
cyflwyno i’r broses ddeallusol o 
gyfathrebu a’u cyflwyno hefyd 
i’r pleser pur o wneud gwaith 
lluniadu. Dylid annog myfyrwyr, 
drwy nodiannau a lluniadu, i 
asesu pa mor effeithiol yw 
arwyddion a symbolau wrth 
gyfathrebu ac i gysylltu eu 
canfyddiadau â’u gwaith eu 
hunain

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i ddefnyddio 
lluniadu llawrydd i gofnodi ac 
archwilio enghreifftiau o 
arwyddion a symbolau a 
ddefnyddir i gyfathrebu

  Cyflwyniad i ddefnyddio 
cyfryngau digidol i gofnodi ac 
archwilio enghreifftiau o 
arwyddion a symbolau a 
ddefnyddir i gyfathrebu

  Cyflwyniad i ddefnyddio 
unrhyw gyfrwng lluniadu i 
greu arwyddion a symbolau 
ar gyfer cyfathrebiad 
penodedig. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Chyfathrebu wedi’u   
 cyflwyno mewn dyddiaduron  
 myfyriol, llyfrau gwaith,   
 ffurfiau digidol, neu ar   
 ddalenni o bapur neu fwrdd  
 mewn unrhyw gyfrwng neu ar  
 unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu gwerthfawrogiad o sut gellir 
defnyddio lluniadu fel arf ar gyfer deall a dehongli mewn 
ymchwil. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod am ffynonellau 
ymchwil.  

2.  Gwybod am ddulliau 
ymchwil. 

3. Gallu defnyddio 
 lluniadu i ymchwilio at   
 ddiben penodedig.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod ffynonellau   
 ymchwil. 

2.1  Adnabod amrywiaeth o 
ddulliau ymchwil. 

3.1  Defnyddio lluniadu i gofnodi 
a dehongli gwybodaeth ac i 
ddatblygu syniadau at 
ddiben penodedig.

Uned 6
Lluniadu ac Ymchwil 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o luniadu fel arf ar 
gyfer dehongli a gwerthuso 
ffynonellau ymchwil. Bydd yr  
uned hon yn cefnogi myfyrwyr
sy’n ymgymryd ag unrhyw un 
o’r unedau eraill i ddatblygu 
strategaethau, dulliau a 
phrosesau ymchwil gweledol ar 
gyfer lluniadu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiect stiwdio, oriel neu 
amgueddfa sydd wedi’i ddylunio 
i feithrin hyder y myfyriwr a’i 
helpu i ymgyfarwyddo ag 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
phrosesau lluniadu. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn fentrus a 
chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith 
ymarferol. Yn ganolog i’r uned 
hon, mae archwilio ac ymchwilio 
i syniadau a gwybodaeth o 
ffynonellau ymchwil a fydd yn 
annog y myfyriwr i ddod yn 
gymwys mewn gwaith 
gwerthuso gweledol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ganfod a deall 
ffynonellau ymchwil, a thrwy 
ddefnyddio lluniadu 
wrth arsylwi, gwerthuso 
syniadau a gwybodaeth. 
Dylid annog y myfyriwr i 
gymhwyso sgiliau ymchwil 
a dulliau lluniadu wrth ddatblygu 
ei syniadau ei hun.
 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i ffynonellau a 
dulliau ymchwil

  Cyflwyniad i luniadu o 
ffynonellau ymchwil

  Cyflwyniad i gymhwyso 
ymchwil i brosiect personol.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn 
canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Gellir cyfuno’r 
gweithgareddau asesu ar gyfer 
yr uned hon gyda’r rhai ar gyfer 
unrhyw uned Lefel 2 arall mewn 
lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
ac Ymchwil wedi’u cyflwyno 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, ffurfiau digidol, 
neu ar ddalenni o bapur neu 
fwrdd mewn unrhyw gyfrwng 
neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 

dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno myfyrwyr i’r berthynas rhwng 
lluniadu a mapio. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.  Gwybod am ofynion 
 mapio. 

2.  Deall y berthynas rhwng  
lluniadu a gofynion mapio.  
 
 

3.  Gallu defnyddio lluniadu i 
ddatrys problemau mapio. 

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod anghenion 
 mapio. 

2.1 Adnabod y berthynas 
 rhwng deunyddiau a   
 dulliau lluniadu a  
 gofynion mapio. 

3.1  Dewis a defnyddio 
deunyddiau a dulliau 
lluniadu priodol i ddatrys 
problemau mapio 
penodedig. 

3.2  Asesu pa mor effeithiol 
yw lluniadu i ddatrys 
problemau mapio 
penodedig. 

Uned 7
Lluniadu a Mapio 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddatblygu 
sgiliau mewn defnyddio lluniadu 
i gynhyrchu mapiau, diagramau 
a chynlluniau. Bydd y myfyriwr 
yn archwilio swyddogaeth a 
defnydd mapiau, diagramau a 
chynlluniau, a’u rôl mewn 
cyfathrebu. Bydd yr uned yn 
cefnogi lluniadu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon trwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo â’r defnydd o 
amrywiaeth o systemau mapio. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. Gellir ystyried 
lluniadu a gweithio ar leoliad 
hefyd. 

Gallai myfyrwyr sydd â 
diddordeb yn y meysydd 
canlynol roi cynnig ar yr uned 
hon: dylunio graffig, darlunio, 
cartograffeg, dylunio gwe, 
dylunio ar gyfer y theatr, neu 
beirianneg. Fodd bynnag, nid 
yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
annog y myfyriwr i ddechrau 
deall gofynion mapio ar yr un 
pryd â dod i ddeall y pleser pur 
o wneud gwaith lluniadu.  

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i ymchwilio 
mapiau, diagramau, 
cynlluniau, canllawiau 
cyfarwyddol ayb. 

 Cyflwyniad i greu lluniadau  
 sy’n dangos dealltwriaeth o  
 sut gellir mynegi pellter, gofod  
 a ffurf 3D ar arwyneb 2D
  Cyflwyniad i systemau 
lluniadu ar gyfer mapio, 
mesur a chynllunio

  Cyflwyniad i luniadu wrth 
arsylwi er mwyn mapio’r 
pellteroedd a’r gofodau o 
fewn ffurf 3D yn fanwl gywir. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Mapio wedi’u cyflwyno   
 mewn dyddiaduron myfyriol,  
 llyfrau gwaith, ffurfiau digidol,  
 neu ar ddalenni o bapur neu  
 fwrdd mewn unrhyw gyfrwng  
 neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Rhoi dealltwriaeth o natur lluniadu a’r 
broses o greu lluniadau drwy archwilio lluniadu ac 
atgynhyrchu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod am amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau a 
ddefnyddir wrth luniadu ac 
atgynhyrchu. 

2.  Gallu gwneud lluniadau 
drwy brosesau 
atgynhyrchu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau a 
ddefnyddir wrth luniadu ac 
atgynhyrchu. 

2.1 Adnabod y deunyddiau a’r 
 dulliau a ddefnyddir wrth  
 greu lluniadau gwreiddiol. 

2.2  Defnyddio deunyddiau a 
dulliau priodol i 
atgynhyrchu lluniadau 
penodedig.

2.3  Asesu pa mor effeithiol yw’r 
dulliau a ddewisir i 
atgynhyrchu lluniadau.

 

Uned 8
Lluniadu ac 
Atgynhyrchu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddewis 
deunyddiau a dulliau 
atgynhyrchu priodol fel ffordd o 
archwilio, asesu a deall sut mae 
eraill wedi gwneud lluniadau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo â’r confensiynau 
a’r prosesau sydd ynghlwm 
wrth atgynhyrchu lluniadau. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
ddadansoddol ac ystyriol ac i 
gadw meddwl agored wrth 
ddatblygu eu gwaith ymarferol. 
Gellir defnyddio’r uned hon i 
archwilio creadigrwydd pobl 
eraill. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymgymryd 
ag ymarfer fel profiad o 
archwilio a hefyd fel profiad 
synhwyraidd. Dylid annog 
myfyrwyr i gwestiynu ac 
ymholi eu testun ac i beidio â 
chopïo’n ddifeddwl. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddulliau a 
deunyddiau traddodiadol i 
atgynhyrchu delwedd, e.e. 
papur carbon, dargopïo, 
gridiau

  Cyflwyniad i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddulliau a 
deunyddiau cyfoes i 
atgynhyrchu delwedd, e.e. 
llungopïo. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
ac Atgynhyrchu wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2   
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno ymwybyddiaeth o’r rôl y mae 
arwyneb a gwead yn ei chwarae wrth ddylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr testun lluniad, a’r dulliau ar gyfer 
cofnodi arwynebau a gweadau drwy luniadu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gwybod am arwynebau a  
gweadau drwy luniadu. 
 
 

2.  Gallu dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr wrth 
luniadu drwy ddefnyddio 
arwyneb a phatrwm.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Asesu pa mor effeithiol yw 
amrywiaeth o ddeunyddiau 
a dulliau ar gyfer lluniadu 
arwyneb a gwead. 

2.1  Creu lluniadau ble mae’r 
disgrifiad o arwynebau a 
gweadau yn dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr y lluniad. 

2.2  Asesu pa mor effeithiol 
yw’r lluniadau.

Uned 9
Lluniadau, Arwyneb a 
Gwead 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o arwyneb a 
gwead drwy gyfrwng gwaith 
lluniadu. Bydd yn gwella sgiliau
lluniadu wrth arsylwi ac yn 
datblygu myfyrio beirniadol a 
datrysiadau creadigol. Bydd yr 
uned yn cefnogi dysgu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth 
o ddeunyddiau a phrosesau 
lluniadu. Dylid annog myfyrwyr i 
fod yn fentrus a chadw meddwl 
agored wrth archwilio a 
datblygu eu gwaith ymarferol.

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â’r 
syniad o ‘weld’ a ‘theimlo’ drwy 
eu cyflwyno i’r prosesau 
deallusol sydd ynghlwm wrth 
ddeall arwyneb a gwead a’u 
cyflwyno hefyd i’r pleser pur 
o wneud gwaith lluniadu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

 Cyflwyniad i ymchwilio a   
 chofnodi amrywiaeth o   
 arwynebau a gweadau mewn  
 llyfr gwaith 

  Cyflwyniad i greu lluniadau 
wrth arsylwi o amrywiaeth o 
arwynebau a gweadau

 Cyflwyniad i greu rhwbiadau,  
 trosluniau a collages o   
 amrywiaeth o arwynebau a  
 gweadau. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad 
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu, 
Arwyneb a Gwead wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol  
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 2  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Cyflwyno’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sydd eu hangen er mwyn trosi lluniadau 
rhwng 2 ddimensiwn a 3 dimensiwn. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gallu creu lluniad 2 
ddimensiwn o ffurf 3 
dimensiwn. 

2.  Gwybod am amrywiaeth 
o ddeunyddiau a 
chyfryngau 3 dimensiwn ar 
gyfer tasg benodedig. 

3.  Gallu trosi syniadau o 2 
ddimensiwn i 3  
dimensiwn.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Creu lluniad 2 
ddimensiwn o ffurf 3 
dimensiwn. 

2.1  Adnabod ac asesu 
amrywiaeth o ddeunyddiau 
3 dimensiwn ar gyfer tasg 
benodedig.  

3.1  Dangos y gallu i drosi 
lluniad 2 ddimensiwn yn 
ffurf 3 dimensiwn.

3.2  Asesu pa mor effeithiol 
yw’r trosiad 3 dimensiwn.

Uned 10
Lluniadu mewn 3 
Dimensiwn 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu 
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu ag Uned 2 Lluniadu a 
Mesur, sy’n uned orfodol, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o sut gellir trosi 
lluniad 2 ddimensiwn, sydd  
ynddo’i hun yn cynrychioli 
testun 3 dimensiwn, o 2 
ddimensiwn yn ôl yn 3 
dimensiwn. Bydd yr uned yn 
cefnogi gweithgareddau 
lluniadu trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i ddatblygu hyder y 
myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o 
ddeunyddiau a phrosesau 2 
ddimensiwn a 3 dimensiwn. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â’r 
syniad o drosi lluniad o un 
dimensiwn ac un deunydd yn 
ddimensiwn arall a deunydd 
arall neu ddeunyddiau eraill. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Cyflwyniad i luniadu mewn 2 
ddimensiwn o destun 3 
dimensiwn 

  Cyflwyniad i drosi lluniad 2 
ddimensiwn yn ffurf 3 
dimensiwn.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 2 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 mewn 3 Dimensiwn wedi’u  
 cyflwyno mewn dyddiaduron  
 myfyriol, llyfrau gwaith,   
 ffurfiau digidol, neu ar   
 ddalenni o bapur neu fwrdd  
 mewn unrhyw gyfrwng. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol  
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut gall y 
dewis o ddeunyddiau a dulliau ddylanwadu ar edrychiad 
ac ystyr lluniad. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall nodweddion 
deunyddiau a dulliau 
lluniadu. 
  

2.  Gallu defnyddio 
deunyddiau a dulliau 
lluniadu wrth gyflawni 
datrysiadau creadigol. 
 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
wrth ddefnyddio 
deunyddiau a dulliau 
lluniadu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu:

1.1  Adnabod, drwy archwilio, 
nodweddion amrywiaeth 
eang o ddeunyddiau a 
dulliau lluniadu. 

2.1  Dangos defnydd o 
amrywiaeth eang o 
ddeunyddiau a dulliau 
lluniadu i ddylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr wrth 
ddatrys problemau 
creadigol. 

3.1  Cofnodi a 
dadansoddi ymchwil i 
gyd-destun. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 11
Deunyddiau a Dulliau 
Lluniadu 

28



 
  

Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu Uned 16 
Lluniadu ac Ymchwil, 
wedi’i dylunio i roi corff 
cydlynol o wybodaeth a fydd yn 
galluogi’r myfyriwr i ddewis a 
defnyddio deunyddiau lluniadu 
sy’n briodol ar gyfer y dasg er 
mwyn cyflawni datrysiadau 
creadigol wrth gefnogi 
gweithgareddau lluniadu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i ddatblygu hyder y 
myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau lluniadu. 

Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â 
‘gweld’ ac â ‘theimlo’. Dylai’r 
holl addysgu ffurfiol yn yr uned 
hon fod â’r nod o gyflwyno 
myfyrwyr, drwy ymarfer, i 
ddealltwriaeth ymarferol a 
synhwyraidd o rôl deunyddiau 
wrth wneud lluniadau. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o luniadu gwead 
  Archwiliad o luniadu gyda 
chymhorthion mecanyddol

  Archwiliad o luniadu wrth 
arsylwi 

  Archwiliad o luniadu o’r cof. 

Dylai myfyrwyr ddeall sut i 
ddewis deunyddiau lluniadu 
priodol, deall eu potensial, 
wedyn dangos drwy dystiolaeth 
luniadol eu gallu i archwilio 
potensial deunyddiau lluniadu i 
gynorthwyo canlyniadau 
creadigol.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall gan gynnwys 
Lluniadu a Mesur a Lluniadu ac 
Ymchwil. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau i ddeunyddiau a 
dulliau lluniadu wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng neu ar 
unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth a sgiliau wrth 
ddefnyddio systemau mesur mewn lluniadu wrth arsylwi 
sy’n arwain at allu i drosi testunau 3D yn lluniadau llinol 
2D manwl gywir. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall egwyddorion, dulliau  
a thechnegau systemau 
mesur wrth drosi testunau 
3D yn lluniadau 2D. 
 

2.  Gallu defnyddio 
systemau mesur wrth 
luniadu wrth arsylwi. 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau hanesyddol a 
chyd-destunol i systemau 
mesur ar gyfer lluniadu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod egwyddorion, 
 dulliau a thechnegau   
 systemau mesur sy’n   
 briodol ar gyfer lluniadu  
 wrth arsylwi. 

2.1  Defnyddio systemau 
mesur wrth greu lluniad 
wrth arsylwi sy’n trosi 
testunau 3D yn 2D yn fanwl 
gywir. 

3.1 Dadansoddi a 
 gwerthuso ymchwil i   
 gyd-destun er mwyn   
 llywio gwaith ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 12
Lluniadu a Mesur 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
drosi testunau 3D yn lluniadau 
llinol 2D drwy ddewis a 
defnyddio systemau mesur 
priodol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sy’n archwilio 
gwahanol dechnegau ar gyfer 
lluniadu wrth arsylwi y gellid eu 
defnyddio i drosi testunau 3D yn 
lluniadau llinol 2D. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn fentrus a 
chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith 
ymarferol, ar yr un pryd â rhoi 
ystyriaeth briodol i bwysigrwydd 
cywirdeb. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ddatblygu 
ei sgiliau lluniadu llinol wrth 
arsylwi gan ddefnyddio 
gwahanol ddeunyddiau a 
thechnegau. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o luniadu a mesur 
drwy astudio anatomi, gan 
gynnwys ymweliadau ag 
amgueddfeydd i astudio a 
lluniadu strwythurau 
ysgerbydol yn fanwl gywir

  Archwiliad o luniadu a mesur 
drwy arsylwi bywyd llonydd 
a’i gofnodi’n fanwl gywir

 Archwiliad o luniadu a mesur  
 drwy archwilio’r corff a’i   
 gofnodi’n fanwl gywir

  Archwiliad o luniadu a mesur 
drwy arsylwi testunau 
pensaernïol a thirweddol a’u 
cofnodi’n fanwl gywir 

  Archwiliad ffurfiol o bersbectif 
a systemau taflunio. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi  
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Mesur wedi’u cyflwyno   
 mewn dyddiaduron myfyriol,  
 llyfrau gwaith, ffurfiau digidol,  
 neu ar ddalenni o bapur neu  
 fwrdd mewn unrhyw gyfrwng  
 neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini  
prawf asesu’r uned.
 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r rôl y 
mae golau’n ei chwarae wrth ddylanwadu ar edrychiad ac 
ystyr testun lluniad, a’r dulliau o gofnodi testunau a 
gwrthrychau drwy luniadu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall potensial 
amrywiaeth o ffynonellau 
golau.  
 
 
 
 

2.  Gallu dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr wrth 
luniadu drwy ddefnyddio 
golau. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau hanesyddol a 
chyd-destunol i luniadu a 
golau.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod y ffyrdd y gellir 
defnyddio golau wrth 
luniadu. 

1.2  Gwerthuso’r ffyrdd y gellir  
defnyddio golau wrth 
luniadu.  

2.1 Creu amrywiaeth o   
 luniadau sy’n dangos y   
 defnydd o olau wrth   
 ddylanwadu ar edrychiad  
 ac ystyr. 

2.2  Dadansoddi a gwerthuso 
pa mor effeithiol yw’r 
defnydd o olau wrth 
ddylanwadu ar edrychiad 
ac ystyr wrth luniadu. 

3.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil gyd-destunol i 
lywio gwaith ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 13
Lluniadu a Golau 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r Uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddeall y rôl y mae 
golau’n ei chwarae wrth 
ddylanwadu ar edrychiad ac
ystyr testun lluniad a’r dulliau 
cysylltiedig o gofnodi testunau 
drwy luniadu yn unrhyw un o’i 
amryw ffurfiau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
amrywiaeth o weithgareddau 
sydd wedi’u strwythuro’n 
briodol, gan gynnwys prosiec-
tau stiwdio a, lle bo’n briodol, 
astudio annibynnol, sydd wedi’u 
dylunio i ddatblygu hyder y 
myfyriwr a’i helpu i ymgyfar-
wyddo â’r confensiynau a’r 
prosesau perthnasol. Dylid 
annog myfyrwyr i ddeall y 
berthynas rhwng lluniadau a 
gynhyrchwyd â llaw ac â 
chyfrifiadur. Dylid eu hannog 
hefyd i weithio mewn ffordd 
arbrofol, fel y bo’n briodol. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o’r defnydd o 
luniadau llawrydd i gofnodi 
golau ac arlliwio

  Archwiliad o’r defnydd o 
gyfryngau digidol i gofnodi 
golau ac arlliwio

  Archwiliad o’r defnydd o 
ffynonellau golau i greu 
lluniadau. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
a Golau wedi’u cyflwyno 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, ffurfiau digidol, 
neu ar ddalenni o bapur neu 
fwrdd mewn unrhyw gyfrwng 
neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu yn y myfyriwr ddealltwriaeth 
feirniadol o sut gall y berthynas rhwng lluniadu ac 
ysgrifennu ddylanwadu ar edrychiad ac ystyr. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall ffurfiau lluniadu 
ac ysgrifennu. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Gallu defnyddio lluniadu ac 
ysgrifennu i ddylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr. 
 
 

3. Deall persbectifau ac 
 ymagweddau cyd-  
 destunol i luniadu ac   
 ysgrifennu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod amrywiaeth 
 eang o ffurfiau lluniadu ac  
 ysgrifennu cysylltiedig.

1.2  Cymharu edrychiad ac 
ystyr yn feirniadol mewn 
amrywiaeth eang o 
luniadau a gwaith 
ysgrifenedig cysylltiedig. 

2.1  Trwy luniadu, archwilio’r 
berthynas rhwng lluniadu   
ac ysgrifennu wrth   
ddylanwadu ar edrychiad   
ac ystyr. 

3.1  Dadansoddi a 
gwerthuso ymchwil i 
gyd-destun i lywio gwaith 
ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 14
Lluniadu ac 
Ysgrifennu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r Uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddeall y berthynas 
rhwng lluniadu a ffurfio a 
defnyddio ffurfiau llythrennau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sy’n archwilio 
nodweddion ffisegol ysgrifennu 
(ffurfio llythrennau a geiriau) a’u 
perthynas â’r gwaith o luniadu a 
chreu delweddau. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn fentrus a 
chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith 
ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymgymryd ag 
amrywiaeth o archwiliadau o 
ffurfiau llythrennau wedi’u 
lluniadu. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o systemau 
ysgrifennu, e.e. pictograffau, 
hieroglyffau, cynffurf, Sansgrit 
ayb 

 Archwiliad o bosteri, llyfrau ac  
 arwyddion a luniwyd â llaw  
 mewn gwahanol gyd-  
 destunau hanesyddol a   
 diwylliannol
 Archwiliad o’r defnydd o   

 ddiagramau, arwyddion a   
 symbolau a ddefnyddir ochr  
 yn ochr ag ysgrifennu

  Archwiliad o’r defnydd o 
lyfrau nodiadau gan artistiaid, 
dylunwyr, peirianwyr, 
gwyddonwyr ac awduron. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
ac Ysgrifennu wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng neu ar 
unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned.  

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o 
amrywiaeth o gonfensiynau lluniadu a datblygu gallu i 
ddefnyddio lluniadu fel ffordd o gyfathrebu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall cyd-destunau 
arwyddion a symbolau a’r 
modd y cânt eu defnyddio 
fel ffordd o gyfathrebu. 

2.  Gallu defnyddio lluniadu i 
gofnodi arwyddion a 
symbolau. 
 

3.  Deall sut i ddatrys 
problemau cyfathrebu 
cymhleth drwy gyfrwng 
confensiynau lluniadu. 
 
 
 
 

4.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
i luniadu fel ffordd o 
gyfathrebu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Cymharu cyd-destunau 
arwyddion a symbolau yn 
feirniadol, a’r ffyrdd cânt eu 
defnyddio. 

2.1  Trwy luniadu, creu cofnod o 
amrywiaeth eang o 
arwyddion a symbolau at 
ddibenion penodedig. 

3.1  Creu datrysiadau lluniadol 
i broblem gyfathrebu 
gymhleth. 

3.2  Dadansoddi a gwerthuso 
pa mor effeithiol yw 
datrysiadau i broblem 
gyfathrebu gymhleth.

4.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol.

4.2  Defnyddio ymchwil i 
gyd-destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 15
Lluniadu a 
Chyfathrebu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r Uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddeall amrywiaeth o 
gonfensiynau lluniadu, ac i  
ddatblygu gallu i ddefnyddio
lluniadu fel ffordd o gyfathrebu. 
Bydd yr uned hon yn cefnogi 
gweithgareddau lluniadu sy’n 
berthnasol i amrywiaeth o 
weithgareddau celf a dylunio.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
cyfuniad o brosiectau stiwdio 
ac, fel y bo’n briodol, 
gweithgareddau ymchwil, sydd 
wedi’u dylunio i gefnogi hyder y 
myfyriwr ac i’w helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth 
o ffynonellau gwybodaeth a 
dulliau lluniadu. Dylai archwilio 
cyd-destun fod yn ganolog i’r 
gwaith o gyflwyno’r uned hon. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith.

Dylai’r gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon annog 
myfyrwyr i ymwneud â’r syniad 
o ‘weld’ a chofnodi drwy eu 
cyflwyno i’r broses ddeallusol o 
gyfathrebu a’u cyflwyno hefyd 
i’r pleser pur o wneud gwaith 
lluniadu. Dylid annog myfyrwyr, 
drwy nodiannau a lluniadu, i 
asesu pa mor effeithiol yw 
arwyddion a symbolau wrth 
gyfathrebu ac i gysylltu eu 
canfyddiadau â’u gwaith eu 
hunain. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o’r defnydd o 
luniadu llawrydd i gofnodi ac 
archwilio enghreifftiau o 
arwyddion a symbolau a 
ddefnyddir i gyfathrebu

  Archwiliad o’r defnydd o 
gyfryngau digidol i gofnodi ac 
archwilio enghreifftiau o 
arwyddion a symbolau a   
ddefnyddir i gyfathrebu

  Archwiliad o’r defnydd o 
gyfryngau lluniadu i greu 
arwyddion a symbolau ar 
gyfer cyfathrebiad penodedig. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Chyfathrebu wedi’u   
 cyflwyno mewn dyddiaduron  
 myfyriol, llyfrau gwaith,   
 ffurfiau digidol, neu ar   
 ddalenni o bapur neu fwrdd  
 mewn unrhyw gyfrwng neu ar  
 unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 
Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o luniadu 
fel arf ar gyfer dehongli a gwerthuso ffynonellau ymchwil, 
gwybodaeth a syniadau. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall ffynonellau ymchwil  
cynradd ac eilaidd. 
 

2.  Deall arfau a dulliau 
ymchwil. 
 

3.  Gallu defnyddio 
lluniadu i ymchwilio i 
wybodaeth a sgiliau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
i luniadu ac ymchwil.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1 Adnabod ffynonellau 
 ymchwil cynradd ac   
 eilaidd. 

2.1 Dewis a gwerthuso   
 amrywiaeth o arfau    
 ymchwil. 

3.1  Defnyddio gwybodaeth a 
sgiliau ymchwil lluniadol i 
gofnodi a dehongli 
gwybodaeth a datblygu 
syniadau ar gyfer 
gweithgareddau creadigol 
penodedig. 

3.2  Gwerthuso’r defnydd o 
sgiliau a dulliau ymchwil 
lluniadol.

4.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol.

4.2  Defnyddio ymchwil i 
gyd-destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 16
Lluniadu ac Ymchwil 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i 
roi corff cydlynol o wybodaeth a 
fydd yn galluogi’r myfyriwr i 
ddatblygu dealltwriaeth o 
luniadu fel arf ar gyfer dehongli 
a gwerthuso ffynonellau 
ymchwil. Bydd yr uned hon yn 
cefnogi myfyrwyr sy’n 
ymgymryd ag unrhyw un o’r
unedau eraill i ddatblygu 
strategaethau, dulliau a 
phrosesau ymchwil gweledol ar 
gyfer lluniadu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiect stiwdio, oriel neu 
amgueddfa sydd wedi’i ddylunio 
i feithrin hyder y myfyriwr a’i 
helpu i ymgyfarwyddo ag 
amrywiaeth o ddeunyddiau a 
phrosesau lluniadu. Dylid annog 
myfyrwyr i fod yn fentrus a 
chadw meddwl agored wrth 
archwilio a datblygu eu gwaith 
ymarferol. Yn ganolog i’r uned 
hon, mae archwilio ac ymchwilio 
i syniadau a gwybodaeth o 
ffynonellau ymchwil a fydd yn 
annog y myfyriwr i ddod yn 
gymwys mewn gwaith 
gwerthuso gweledol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ganfod a deall 
ffynonellau ymchwil, a thrwy 
ddefnyddio lluniadu 
wrth arsylwi, gwerthuso 
syniadau a gwybodaeth. 
Dylid annog y myfyriwr i 
gymhwyso sgiliau ymchwil 
a dulliau lluniadu wrth ddatblygu 
ei syniadau ei hun. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

 Archwiliad o amrywiaeth o  
 ffynonellau a dulliau ymchwil
 Archwiliad o amrywiaeth

 o ddulliau a deunyddiau    
 ymchwil ar gyfer cofnodi   
 ffynonellau ymchwil
  Archwiliad o gymhwyso 
ymchwil i brosiect personol.

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
ac Ymchwil wedi’u cyflwyno 
mewn dyddiaduron myfyriol, 
llyfrau gwaith, ffurfiau digidol, 
neu ar ddalenni o bapur neu 
fwrdd mewn unrhyw gyfrwng 
neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 
Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r 
berthynas rhwng lluniadu a mapio. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall gofynion mapio.  
 
 

2. Gallu defnyddio lluniadu i  
 ddatrys problemau mapio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
i luniadu a mapio.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod ac esbonio 
amrywiaeth o ofynion 
mapio. 

2.1  Defnyddio lluniadu i 
archwilio a datrys 
amrywiaeth o broblemau 
mapio penodedig.  

2.2  Dadansoddi a gwerthuso 
pa mor effeithiol yw lluniadu 
i ddatrys amrywiaeth o 
broblemau mapio 
penodedig. 

3.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 17
Lluniadu a Mapio 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddatblygu sgiliau 
mewn defnyddio lluniadu er  
mwyn cynhyrchu mapiau, 
diagramau a chynlluniau. Bydd 
y myfyriwr yn ymchwilio i 
swyddogaeth a defnydd 
mapiau, diagramau a chynllu-
niau, a’u rôl mewn cyfathrebu. 
Bydd yr uned yn cefnogi 
lluniadu trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo â’r defnydd o 
amrywiaeth o systemau mapio. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. Gellir ystyried 
lluniadu a gweithio ar leoliad 
hefyd. 

Gallai myfyrwyr sydd â 
diddordeb yn y meysydd 
canlynol roi cynnig ar yr uned 
hon: dylunio graffig, darlunio, 
cartograffeg, dylunio gwe, 
dylunio ar gyfer y theatr, neu 
beirianneg. Fodd bynnag, nid 
yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
annog y myfyriwr i ddechrau 
deall gofynion mapio ar yr un 
pryd â dod i ddeall y pleser pur 
o wneud gwaith lluniadu.

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Gwaith ymchwil i fapiau, 
diagramau, cynlluniau, 
canllawiau cyfarwyddol ayb.

  Archwiliad o luniadu i ddeall 
sut gellir mynegi pellter, gofod 
a ffurf 3D ar arwyneb 2D  

  Archwiliad o systemau 
lluniadu ar gyfer mapio, 
mesur a chynllunio

 Archwiliad o luniadu wrth   
 arsylwi er mwyn mapio’r   
 pellteroedd a’r gofodau o   
 fewn ffurf 3D yn fanwl gywir. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle. 

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu.  
 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 a Mapio wedi’u cyflwyno   
 mewn dyddiaduron myfyriol,  
 llyfrau gwaith, ffurfiau digidol,  
 neu ar ddalenni o bapur neu  
 fwrdd mewn unrhyw gyfrwng  
 neu ar unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 
Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Rhoi dealltwriaeth feirniadol o natur 
lluniadu a’r broses o greu lluniadau drwy archwilio lluniadu 
ac atgynhyrchu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall amrywiaeth o 
ddeunyddiau a dulliau a 
ddefnyddir wrth luniadu ac 
atgynhyrchu. 
 

2. Gallu gwneud lluniadau   
 drwy brosesau   
 atgynhyrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
i luniadu ac atgynhyrchu.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod a gwerthuso 
amrywiaeth eang o 
ddeunyddiau a dulliau a 
ddefnyddir wrth luniadu ac 
atgynhyrchu. 

2.1  Adnabod nodweddion y 
deunyddiau a’r dulliau a 
ddefnyddir wrth greu 
lluniadau gwreiddiol. 

2.2  Dewis a defnyddio 
deunyddiau a dulliau 
priodol i atgynhyrchu 
amrywiaeth o luniadau. 

2.3  Asesu a gwerthuso pa mor 
effeithiol yw’r deunyddiau 
a’r dulliau a ddewisir i 
atgynhyrchu amrywiaeth o 
luniadau. 

3.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 18
Lluniadu ac 
Atgynhyrchu 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddewis deunyddiau a 
dulliau atgynhyrchu priodol fel 
ffordd o archwilio, asesu a deall 
sut mae eraill wedi gwneud 
lluniadau.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i ymgyfar-
wyddo â’r confensiynau a’r 
prosesau sydd ynghlwm wrth 
atgynhyrchu lluniadau. Dylid 
annog myfyrwyr i fod yn 
ddadansoddol ac ystyriol ac i 
gadw meddwl agored wrth 
ddatblygu eu gwaith ymarferol. 
Gellir defnyddio’r uned hon i 
archwilio creadigrwydd pobl 
eraill. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymgymryd ag 
ymarfer fel profiad o archwilio a 
hefyd fel profiad synhwyraidd. 
Dylid annog myfyrwyr i 
gwestiynu ac ymholi eu testun 
ac i beidio â chopïo’n ddifeddwl. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o’r defnydd o 
amrywiaeth o ddulliau a 
deunyddiau traddodiadol i 
atgynhyrchu delwedd, e.e. 
papur carbon, dargopïo, 
gridiau

  Archwiliad o’r defnydd o 
amrywiaeth o ddulliau a 
deunyddiau cyfoes i 
atgynhyrchu delwedd, e.e. 
llungopïo. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn 
canlyniadau a meini prawf 
asesu’r uned. Gellir cyfuno’r 
gweithgareddau asesu ar 
gyfer yr uned hon gyda’r rhai 
ar gyfer unrhyw uned Lefel 3 
arall mewn lluniadu. 
  
Gallai, er enghraifft, gynnwys: 

 Archwiliadau mewn Lluniadu  
 ac Atgynhyrchu wedi’u   
 cyflwyno mewn dyddiaduron  
 myfyriol, llyfrau gwaith,   
 ffurfiau digidol, neu ar   
 ddalenni o bapur neu fwrdd  
 mewn unrhyw gyfrwng neu ar  
 unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’r rôl y 
mae arwyneb a gwead yn ei chwarae wrth ddylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr testun lluniad, a’r dulliau ar gyfer 
cofnodi arwynebau a gweadau drwy luniadu. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Deall amrywiaeth o 
arwynebau a gweadau 
drwy luniadu. 
 
 
 
 

2.  Gallu dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr wrth 
luniadu drwy ddefnyddio 
arwyneb a gwead. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Deall persbectifau ac 
ymagweddau cyd-destunol 
i luniadau, arwyneb a 
gwead.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Adnabod amrywiaeth eang 
o arwynebau a gweadau. 

1.2  Creu lluniadau sy’n 
archwilio nodweddion 
amrywiaeth eang o 
arwynebau a gweadau. 

2.1  Creu amrywiaeth o 
luniadau ble mae’r 
disgrifiad o arwynebau a 
gweadau yn dylanwadu ar 
edrychiad ac ystyr y lluniad. 

2.2  Dewis a defnyddio 
deunyddiau a dulliau 
priodol ar gyfer 
atgynhyrchu amrywiaeth o 
luniadau. 

3.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol. 

3.2  Defnyddio ymchwil i gyd-
 destun i lywio gwaith   
 ymarferol.

Uned 19
Lluniadau, Arwyneb a 
Gwead 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu Uned 16 
Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddatblygu 
dealltwriaeth o arwyneb a 
gwead drwy gyfrwng gwaith 
lluniadu. Bydd yn gwella sgiliau 
lluniadu wrth arsylwi ac yn 
datblygu myfyrio beirniadol a 
datrysiadau creadigol. Bydd yr 
uned yn cefnogi dysgu 
trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i gefnogi a gwella hyder 
y myfyriwr a’i helpu i 
ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o 
ddeunyddiau a phrosesau 
lluniadu. Dylid annog myfyrwyr i 
fod yn fentrus a chadw meddwl 
agored wrth archwilio a 
datblygu eu gwaith ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â’r 
syniad o ‘weld’ a ‘theimlo’ drwy 
eu cyflwyno i’r prosesau 
deallusol sydd ynghlwm wrth 
ddeall arwyneb a gwead a’u 
cyflwyno hefyd i’r pleser pur o 
wneud gwaith lluniadu. 
 
Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys:

  Archwiliad o ymchwilio a 
chofnodi amrywiaeth o 
arwynebau a gweadau mewn 
llyfr gwaith 

  Archwiliad o luniadu 
 wrth arsylwi ar gyfer cofnodi  
 amrywiaeth o arwynebau a  
 gweadau
 Archwiliad o rwbiadau,   

 trosluniau a collages ar gyfer  
 cofnodi amrywiaeth o   
 arwynebau a gweadau. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 
  
Gallai, er enghraifft, gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu, 
Arwyneb a Gwead wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng neu ar 
unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 
Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol. 
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Lefel: 3  
ODA: 30   AA: 20  CAU: 50   Credydau: 5

Nod yr Uned: Datblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sydd eu hangen er mwyn trosi lluniadau 
rhwng 2 ddimensiwn a 3 dimensiwn. 

Canlyniadau Dysgu 

Bydd y myfyriwr yn: 

1.   Gallu creu lluniad 2 
ddimensiwn o ffurf 3 
dimensiwn. 

2.  Deall amrywiaeth o 
ddeunyddiau a chyfryngau 
3 dimensiwn ar gyfer tasg 
benodedig. 

3.  Gallu trosi syniadau o 2 
ddimensiwn i 3 dimensiwn. 
 
 
 
 
 

4. Deall persbectifau ac   
 ymagweddau cyd-  
 destunol wrth luniadu o 2  
 ddimensiwn i 3 dimensiwn.

Meini Prawf Asesu 

Mae’r myfyriwr yn gallu: 

1.1  Creu lluniad 2 ddimensiwn 
o ffurf 3 dimensiwn. 
 

2.1  Adnabod a gwerthuso 
amrywiaeth o   
ddeunyddiau 3 dimensiwn. 
 

3.1  Dangos y gallu i drosi 
lluniad 2 ddimensiwn yn 
ffurf 3 dimensiwn. 

3.2 Dadansoddi a gwerthuso  
 pa mor effeithiol yw’r 
 trosiad 3 dimensiwn.

4.1  Dadansoddi a gwerthuso 
ymchwil i gyd-destun i 
lywio gwaith ymarferol.

4.2  Defnyddio ymchwil i gyd- 
destun i lywio gwaith 
ymarferol.

Uned 20
Lluniadu mewn 3 
Dimensiwn 
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Cynnwys dangosol, 
strategaethau addysgu a 
gweithgareddau dysgu
Mae’r uned hon, y gellid ei 
chysylltu naill ai ag Uned 12 
Lluniadu a Mesur neu ag Uned 
16 Lluniadu ac Ymchwil, wedi’i 
dylunio i roi corff cydlynol o 
wybodaeth a fydd yn galluogi’r 
myfyriwr i ddatblygu dealltwria-
eth o sut gellir trosi 
lluniad 2 ddimensiwn, sydd 
ynddo’i hun yn cynrychioli 
testun 3 dimensiwn, o 2 
ddimensiwn yn ôl yn 3 
dimensiwn. Bydd yr uned yn 
cefnogi gweithgareddau 
lluniadu trawsddisgyblaethol.

Dylid cyflwyno’r dysgu ar gyfer 
yr uned hon drwy gyfrwng 
prosiectau stiwdio sydd wedi’u 
dylunio i ddatblygu hyder y 
myfyriwr a’i helpu i ymgyfar-
wyddo ag amrywiaeth o 
ddeunyddiau a phrosesau 2 
ddimensiwn a 3 dimensiwn. 
Dylid annog myfyrwyr i fod yn 
fentrus a chadw meddwl agored 
wrth archwilio a datblygu eu 
gwaith ymarferol. 

Bydd y gweithgareddau 
ymarferol yn yr uned hon yn 
gofyn i’r myfyriwr ymwneud â’r 
syniad o drosi lluniad o un 
dimensiwn ac un deunydd yn 
ddimensiwn arall a deunydd 
arall neu ddeunyddiau eraill. 

Gallai amrywiaeth o 
weithgareddau gynnwys: 

  Archwiliad o luniadu mewn 2 
ddimensiwn o destun 3 
dimensiwn  

 Archwiliad o drosi lluniadau 2  
 ddimensiwn yn ffurfiau 3   
 dimensiwn. 

Dylai canolfannau ddefnyddio 
dull o gyflwyno sy’n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr 
penodol. Dylid ystyried nodau 
ac uchelgeisiau pob myfyriwr, 
gan gynnwys y rheiny y nodwyd 
bod ganddynt anghenion 
arbennig, a dylid rhoi trefniadau 
cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a 
thystiolaeth o gyflawniad
Caiff yr uned hon ei hasesu’n 
fewnol a’i safoni’n fewnol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn canlyniadau 
a meini prawf asesu’r uned. 
Gellir cyfuno’r gweithgareddau 
asesu ar gyfer yr uned hon 
gyda’r rhai ar gyfer unrhyw uned 
Lefel 3 arall mewn lluniadu. 

Nid yw’r dystiolaeth wedi’i 
rhagnodi. Gallai, er enghraifft, 
gynnwys: 

  Archwiliadau mewn Lluniadu 
mewn 3 Dimensiwn wedi’u 
cyflwyno mewn dyddiaduron 
myfyriol, llyfrau gwaith, 
ffurfiau digidol, neu ar 
ddalenni o bapur neu fwrdd 
mewn unrhyw gyfrwng neu ar 
unrhyw raddfa. 

Nid yw’r rhestr hon yn 
gynhwysfawr. Dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu’r 
dystiolaeth fwyaf priodol i 
ddangos eu bod wedi cyflawni 
canlyniadau dysgu a meini 
prawf asesu’r uned. 
 

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaid bod gan ganolfannau yr 
adnoddau materol i weithredu’r 
rhaglen yn llwyddiannus, gan 
gynnwys stiwdios a gweithdai 
celf a dylunio gyda’r cyfarpar 
priodol diweddaraf, cyfleusterau 
TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Rhaid i ganolfannau 
allu sicrhau bod mynediad 
priodol i stiwdios pwrpasol 
cyffredinol a darpariaeth 
ddigonol o gyfleusterau hyblyg 
neu fynediad agored mewn 
meysydd mwy arbenigol.
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