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Dylid defnyddio'r ddogfen hon gyda'r arholiadau canlynol:
CBAC TGAU Cyfrifiadureg Uned 2 (3500N20)
CBAC TAG UG Cyfrifiadureg Uned 2 (2500N20)

Rhaid i Swyddogion Arholiadau rannu'r wybodaeth hon â
thechnegwyr a staff addysgu Cyfrifiadureg, ar ôl ei derbyn.
Ym mhob un o'r arholiadau uchod mae angen defnyddio ffeiliau cyfryngau, y bydd angen
defnyddio system Surpass i'w llwytho i lawr.
Ar ôl derbyn adborth gan ganolfannau am gyfresi blaenorol mae CBAC / Eduqas yn gofyn i
bob canolfan ddefnyddio'r BTL SecureClient i gyrchu'r ffeiliau cyfryngau sydd eu hangen ar
gyfer yr arholiadau. Gall canolfannau ddefnyddio'r cleient hwn i lwytho ffeiliau i lawr hyd at 5
diwrnod cyn yr arholiad. O wneud hyn, nid oes angen cysylltu â'r Rhyngrwyd yn ystod yr
arholiad ei hun. Ond, mae angen cysylltu â'r rhyngrwyd ar ddiwedd yr arholiad er mwyn
llwytho ffeiliau'r ymgeiswyr i fyny.
Cysylltir â chi yn yr wythnosau i ddod gyda manylion gosod cyfrifon ar gyfer aelodau o staff
yn eich canolfan. Unwaith y bydd eich cyfrif wedi'i greu, gallwch chi wedyn gyrchu'r system
Surpass.
Bwriad y ddogfen hon yw disgrifio'r canlynol:
1.
2.
3.
4.
5.

Gosod SecureClient
5 diwrnod cyn yr arholiad
Cynnal arholiad.
Atodiad 1: Rhagofynion Secure Client
Atodiad 2: Canllaw'r Ymgeisydd i Secure Client

Gosod SecureClient
Noder na fyddwch yn gallu cael mynediad at y canllawiau na'r gosodwr tan y byddwch wedi
derbyn manylion mewngofnodi Surpass.
Mae manylion gofynion SecureClient ar gyfer pob CP i'w gweld ar ddiwedd y ddogfen hon.
Rhaid gosod SecureClient ar bob CP sydd i'w ddefnyddio yn yr arholiad.
Mae canllaw ar osod SecureClient i'w weld ar y tab cartref ar Surpass.
Argymhellwn yn gryf fod canolfannau'n cynnal ffug-arholiad llawn i wirio bod y feddalwedd
wedi'i gosod yn gywir, ac i'r myfyrwyr ddod yn gyfarwydd â'r system. Mae canllaw ar
amserlennu ffug-arholiad i'w weld ar y tab cartref ar Surpass. Bydd papur 2018 ar gael i chi
at ddibenion ffug-arholiadau. Mae papurau a chynlluniau marcio perthnasol i'w gweld ar y
Wefan Ddiogel (http://www.wjecservices.co.uk)

5 diwrnod cyn yr arholiad
1. Ar ôl gosod SecureClient ar bob CP bydd angen i chi gael codau allwedd i bob
ymgeisydd. Bydd y rhain i'w gweld ar y tab goruchwylio ar Surpass.
2. Yn gyntaf, penderfynwch ar eich cynllun eistedd ar gyfer yr arholiad. Yna, ar gyfrifiadur
penodol pob ymgeisydd gwnewch y canlynol:
3. Lansio'r SecureClient.

4. Mewnbynnu cod allwedd yr ymgeisydd hwnnw a chlicio ar 'Llwytho prawf i lawr i'w
gwblhau yn nes ymlaen'.

5. Gwnewch nodyn ar eich cynllun eistedd i ddangos pa god allwedd sy'n perthyn i ba
gyfrifiadur.

6. Bydd yr arholiad yn dechrau llwytho i lawr a bydd cadarnhad yn dangos bod y llwytho i
lawr yn gyflawn.
7. Ar ddiwrnod yr arholiad, gwnewch yn siŵr bod yr ymgeisydd yn defnyddio'r cyfrifiadur
penodol sy'n cyfateb i god allwedd yr ymgeisydd a ddefnyddiwyd yng ngham 4. I
ddechrau, dylai ymgeiswyr fewnbynnu eu cod allwedd i mewn gan ddilyn y Canllaw i
Ymgeiswyr.

Cynnal Arholiad
1.

Gwybodaeth i dechnegwyr / staff addysgu Cyfrifiadureg – Paratoi ar gyfer yr
arholiad
Dylid gwneud y canlynol cyn yr arholiad:
Bydd angen i ymgeiswyr gael mynediad at eu cyfrifiadur penodol gyda:

2.

•

Ardal defnyddiwr neu ddyfais storio 'lân' ar gyfer cadw eu gwaith.

•

Copi o'r Secure Client wedi'i osod.

•

Ar lefel TAG yn unig: Copi gweithredol wedi'i osod ymlaen llaw o Amgylchedd
Datblygu Integredig ar gyfer yr iaith raglennu benodol. Bydd angen defnyddio un
o'r ieithoedd rhaglennu canlynol yn yr arholiad: Visual Basic.NET, Python neu
Java. Os defnyddir Python dylech sicrhau bod unrhyw amrywiad ar fersiwn 3.4
neu uwch wedi'i osod.

•

Ar gyfer TGAU yn unig: Rhaid gosod fersiwn gweithredol ymlaen llaw o
Greenfoot (fersiwn 2.4.2 yn unig). Dylai porwr rhyngrwyd fod ar gael i'r
ymgeiswyr hefyd.

•

Mynediad at becyn gairbrosesu (e.e. Microsoft Word) i gynhyrchu eu hymatebion
ymgeiswyr.

•

Ni ddylai'r rhyngrwyd, unrhyw yriannau wedi'u rhannu, Amgylcheddau Rhithwir
nac e-bost fod ar gael i'r ymgeiswyr yn ystod yr arholiad.

Gwybodaeth i Swyddogion Arholiadau
Dylai cyfrif Surpass fod wedi'i greu ar eich cyfer. Gallwch chi wedyn gael mynediad at
y codau allwedd, i'w hargraffu a'u dosbarthu. Os nad ydych wedi derbyn manylion
cyfrif, cysylltwch ag e-asesu@cbac.co.uk.

3.

Gwybodaeth i dechnegwyr/staff addysgu Cyfrifiadureg – Cyfarwyddiadau ar
ddiwrnod yr arholiad

Noder: Mae hawl gan staff addysgu Cyfrifiadureg i fod yn yr ystafell arholiadau i
ddelio â materion technegol ond ni ddylent fod yn rhan o'r tîm sy'n goruchwylio. Os
ydynt yn bresennol yn yr ystafell arholiadau, rhaid i'r staff addysgu Cyfrifiadureg aros
yn yr ystafell am gyfnod llawn yr arholiad.
Dylid cynnal yr asesiad ymarferol dan oruchwyliaeth ffurfiol, h.y. rhaid i'r goruchwyliwr allu
gweld yr ymgeiswyr bob amser. Mater hynod benodol yw'r defnydd o adnoddau a
gwaherddir rhyngweithio ag ymgeiswyr eraill yn ogystal â'r Rhyngrwyd/unrhyw adnodd
digidol arall.

a)

Cyn yr arholiad:
1. Gwnewch yn siŵr bod yr ymgeiswyr i gyd yn eistedd yn ôl y cynllun eistedd yn yr
adran '5 diwrnod cyn yr arholiad'. Gall ymgeisydd ddefnyddio peiriant gwahanol
os bydd angen ond bydd llwytho i lawr unrhyw ddeunydd yn digwydd yn y man y
maen nhw'n mewnbynnu'r cod allwedd (mae angen cysylltiad rhyngrwyd ar gyfer
hyn).
Atodir canllaw i ymgeiswyr isod.
2. Bydd angen i ymgeiswyr gael mynediad at eu cod allwedd eu hunain.
3. Dosbarthwch y slipiau'n cynnwys y codau allwedd i'ch ymgeiswyr.
4. Dylai ymgeiswyr fewnbynnu eu codau allwedd a chadarnhau eu manylion.
5. Rhaid i’r goruchwylwyr atgoffa ymgeiswyr i gadw eu gwaith yn rheolaidd. Fel
arall, gall technegydd TG osod ‘awtogadw’ ar bob cyfrifiadur. O wneud hynny, os
oes unrhyw gymhlethdod neu fater technegol yn codi, nid yw gwaith yr
ymgeisydd yn cael ei golli.
6. Unwaith y bydd pob ymgeisydd wedi mewnbynnu'r cod allwedd, bydd yr arholiad
yn dechrau.

b)

Dechrau'r arholiad: Noder bod goruchwylwyr yn gyfrifol am amseru'r arholiad.
Dylid arddangos amser dechrau ac amser gorffen yr arholiad yn y ffordd
arferol.

c)
7. Bydd angen i ymgeiswyr lwytho i lawr i'w hardal weithio yr holl ffeiliau y
byddant yn eu defnyddio. Os bydd ffeil sip yn rhan o'r deunydd, yna mae'n rhaid
llwytho i lawr, cadw ac echdynnu'r cynnwys cyn ei ddefnyddio.
8. Dylai ymgeiswyr weithio ar eu hatebion i'r cwestiynau am gyfnod yr arholiad.
Rhaid i'r goruchwyliwr ddweud wrth yr ymgeiswyr bod yr arholiad yn dod i ben, yn
ôl yr arfer.
c)

Ar ôl yr arholiad:
Bydd angen i ymgeiswyr gael mynediad at y Rhyngrwyd ar ôl yr arholiad fel y
gallant lwytho'u hymatebion i fyny'n llwyddiannus.
8. Bydd angen i ymgeiswyr sipio'r ffeiliau rhaglenni a newidiwyd.
9. Rhaid iddyn nhw lwytho i fyny'r ffeiliau rhaglenni a newidiwyd yn y ffolderi sip
ynghyd â'r ddogfen Word yn cynnwys eu hatebion ac unrhyw ffeil arall y maent
wedi gweithio arni. Argymhellwn fod ymgeiswyr yn tynnu sgrinluniau o'r hyn maen
nhw'n ei lwytho i fyny er mwyn i ganolfannau fod yn ymwybodol o ba ffeiliau a
lwythwyd i fyny.

Gellir cysylltu â 02920 265328 i ofyn am gyngor os ceir problemau wrth lwytho gwaith
cyflawn ymgeiswyr i fyny.
Rhaid i'r ganolfan gadw copi electronig o waith yr ymgeisydd mewn lleoliad diogel rhag ofn y
bydd y cyflwyniad gwreiddiol yn cael ei golli neu'i ddifrodi.

Atodiad 1: Rhagofynion Secure Client

Atodiad 2: Canllaw'r ymgeisydd i Secure Client

