
Dewisiwch Ground Brush a newid y brwsh i Soft 

Round Brush. 

Yna cael gwared a’r tir sydd yna yn barod a dechreu-

wch creu trac rasio yn defnyddio’r soft round brush. 

Creu Gêm Rasio ar Kodu 

Yna dewisiwch Object ac wedyn cliciwch ar y man 

cychwyn o’r ras. Yna dewisiwch y botwm o dan yr 

afal. Yna cliciwich ar Cycle. 
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Wedyn ewch mewn yn agosach ar y beic a gwnewch 

clic dde ar y beic ac yna gwasgwch Program. 

Wedyn gwasgwch When Keyboard ac wedyn 

gwasgwch ar y + yn y rhan When eto a dewisiwch 

Arrows. 

Wedyn cliwciwch ar Do, Move, Forward, Quickly. 

Gwnewch clic dde ar y beic eto a gwasgwch Change 

Settings. Yna newidiwch y  canlynol trwy defnyddio’r 

arwyddion. 

Forward Speed Multiplier = 3.0 

Turning Speed Multiplier = 2.5 

Forward Acceleration Multiplier = 5.0 

Turning Acceleration Multiplier = 2.5 
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Rhowch beic arall i mewn trwy ddilyn cam 3 eto. 

Gallwch hefyd newid lliwiau’r beiciau trwy          

ddefnyddio arwyddion i ddewis y lliwiau. 
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7 Nawr mae angen clicio ar Path Tool. Yna creu llwybr 

yr holl ffordd o amgylch eich trac. 

8 Nawr cliciwch ar yr ail feic ‘Cycle 2’ a gwasgwch  

Program. 

Wedyn cliciwch Do, Move, On Path, Quickly. 

Wedyn dilynwch cam 5 i gwneud Change Settings ar 

y cyflymder. 

Nawr rowch gynnig ar rasio’r beiciau. 

9 Nawr cliciwch ar Object Tool eto a dewisiwch y llun 

gyda’r castell ac arian. Wedyn dewisiwch y Castle. 



10 Nawr ewch yn nol i’ch beic gyntaf Cycle 1. Cliciwch 

Program ac ewch lawr i rhif 2. 

Nawr cliciwch When, Bumped, Object, Castle. 

Wedyn gwasgwch Do, Game, Win. 

11 Er mwyn addasu eich cwrs a chreu mynyddoedd 

ewch i Up/Down: Create hills or valleys a gwasgwch 

y blociau glas. Dewisiwch Magic Brush a gwnewch 

clic chwith ar y tir. 

Codwch y tir tipyn ond nid gormod. 
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Nawr ewch nol i’r blociau glas a dewisiwch Soft 

Round Brush. Dewisiwch ran o’r tir a chynyddwch y 

tir tipyn i greu mynydd. 

Wedyn ewch i Flatten/Smooth Ground a dewisiwch 

y blociau glas a Magic Brush. Wedyn gwasgwch ar y 

tir er mwyn smwddio’r mynydd. 


