
Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

ARGYMHELLION GYRFAOL

Gweithiodd Stephen King fel athro Saesneg 
cyn ei lwyddiant gyda’i nofel arswyd gyntaf, 
Carrie.

Astudiodd JK Rowling Safon Uwch Saesneg, 
ac mae hi bellach werth £795 miliwn.

Gall athrawon ennill hyd at £37,320 a hyd at 
£100,000 os ydynt yn dewis gwneud cais am 
swyddi rheoli.

Yn 2020 roedd 432,907 o swyddi yn y maes 
Marchnata sy’n cynnwys Cyfarwyddwyr 
Marchnata ac Ymchwilwyr y Farchnad. Y 
cyflog blynyddol cyfartalog yw £53,000.
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Saesneg

Astudiaethau Cyfryngau

Rhaid i chi ymgymryd ag o leiaf un o’r pynciau canlynol:
*Ni allwch wneud Saesneg Iaith a Llenyddiaeth ynghyd â Llenyddiaeth Saesneg

LLWYBR SAESNEG AC YSGRIFENNU

 PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Hanes

Cymdeithaseg

Seicoleg

Y Gyfraith

Astudiaethau Crefyddol

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth

Sbaeneg

Ffrangeg

Cymraeg

Astudiaethau Busnes

Celf a Dylunio

Ffotograffiaeth

Drama ac Astudiaethau 
Theatr

Y Rhaglen Seren.

Papur newydd i fyfyrwyr. Cymryd rhan 
yng nghynnwys, datblygiad a dyluniad 
y cyhoeddiad.

Ymweliadau â phrifysgolion 

lleol a chenedlaethol, ynghyd â 
dosbarthiadau meistr prifysgolion.

Profiad gwaith, cysgodi a lleoliadau.

Teithiau tramor.

Teithiau maes lleol.

Cymryd rhan mewn cynhyrchiad 
Coleg.

Clwb ysgrifennu creadigol.

Rydym yn argymell eich bod yn dewis pwnc arall o’r 
rhestr ganlynol i ategu eich astudiaethau:

Yn ystod eich astudiaethau, cewch gyfle i gwblhau Prosiect Unigol sy’n rhoi’r rhyddid i chi ganolbwyntio ar bwnc astudio 
o’ch dewis. Byddem yn eich annog i feddwl am faes ffocws sy’n ategu eich astudiaethau llwybr ac yn cefnogi eich dilyniant 
i’r brifysgol. Bydd Bagloriaeth Cymru yn cyfrif tuag at bwyntiau UCAS.

Argymhellir y pynciau hyn, ond mae opsiynau eraill ar gael. (Gall y dewis 
o bynciau fod yn wahanol ar Gampysau gwahanol, gweler prosbectws
Coleg Gwent am fanylion.)

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau a gallant fod yn wahanol ar bob Campws.



SAESNEG AC YSGRIFENNU 
LWYBRAU GYRFA

NEWYDDIADURIAETH CYHOEDDI

Golygydd

Cyhoeddwr Llyfrau

Awdur

Athro

ENGHRAIFFT O 
LWYBR GYRFA

Ysgrifennydd copi

Hysbysebwr

Marchnatwr

Awdur Ffuglen

Awdur

Awdur Sgrin

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/career-planning/667801-career-inspiration-what-
famous-people-did-with-their-degrees

hiips://www.thetimes.co.uk/article/sunday-times-rich-list-jk-rowling-net-worth-rhrbq7ctc 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/secondary-school-teacher

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D3nb#h=T2r5h&page=occupation_report 
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Newyddiadurwr Chwaraeon

Newyddiadurwr Gwleidyddol

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus

Teledu a’r Cyfryngau

Gohebydd

Y Cyfryngau Digidol

Darlledwr

Cyflwynydd


