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Adnoddau a Chymorth
Sesiynau Adolygu yn yr ysgol: 3:15 – 4:15
Bydd sesiynau adolygu yn cael eu trefnu ar ôl ysgol cyn yr arholiad, ond rwyf ar gael yn
gyffredinol unrhyw noson ar gais os bydd myfyriwr angen cymorth i adolygu/dysgu.
Llyfrau – Rydym yn defnyddio’r adnoddau BTEC canlynol yn ein gwersi:
BTEC revision Guide ISBN 978-1-4469-0979-9
BTEC revision workbook ISBN 978-1-4469-0980-5
BTEC student handbook ISBN 978-1-4469-0187-8
‘Level 1/2 BTEC I&CT Zigzag learner companion’ yw’r gwaith cartref adolygu.
Nid oes angen prynu unrhyw lyfrau.
Mewnrwyd – Mae adnoddau adolygu wedi’u gosod ar BTEC lefel 2 OneNote Notebook yr
adran. Gall pob myfyriwr gael mynediad i hwn drwy dudalen Rhyngrwyd Aberconwy gan
ddefnyddio’r ddolen SharePoint a chofrestru.
Rhyngrwyd - mae pob myfyriwr yn gallu defnyddio cyfrif ‘knowitallninja’ a gynlluniwyd yn
arbennig fel arf dysgu ar gyfer yr arholiad theori uned 1. Mae pob pwnc yn cynnwys
animeiddiad, fideo a chrynodeb ysgrifenedig ar gyfer pob pwnc. Ar ddiwedd pob pwnc mae cwis
yr ydym yn ei gwblhau yn y dosbarth. Gellir cael mynediad i’r pynciau gartref er mwyn eu

Technegau adolygu
hadolygu.










Peidiwch â gadael eich holl adolygu gan y munud olaf, treuliwch tua 30
munud bob wythnos yn mynd dros y pwnc/pynciau a ddysgwyd mewn
gwersi.
Defnyddiwch y knowitallninja a chanllaw adolygu’r Mewnrwyd i adolygu ac
atgyfnerthu’r pynciau eto.
Yn nes at yr arholiad, cwblhewch y cyn-bapurau a roddwyd i chi orau y
gallwch a nodwch unrhyw sylwadau, adborth a chywiriadau a wnaed er
mwyn osgoi gwneud yr un camgymeriadau eto.
GOFYNNWCH os ydych chi’n ansicr am bwnc.
Y diwrnod cyn yr arholiad, cysgwch yn lle aros i fyny drwy’r nos yn
adolygu.
Cofiwch edrych i weld faint o farciau a roddir am bob cwestiwn, gan y bydd
hyn yn eich helpu i wybod faint o fanylion sydd eu hangen ar gyfer yr ateb.
Bydd gwneud ymdrech fawr y tro cyntaf yn helpu i arbed yr amser a’r
drafferth o ailsefyll.
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