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Gweithgaredd 1
Cymryd eich olion bysedd 
Mae’n hawdd cymryd eich olion bysedd chi eich hunan. Ni fydd angen dim mwy arnoch na phad inc a phapur. Roliwch un o’ch bysedd ar draws 
wyneb yr inc. Yna gwasgwch eich bys yn ofalus ar ddalen o bapur. Cofiwch eich bod yn ceisio dangos patrwm y llinellau sydd ar wyneb eich bys, 
yn glir. Felly peidiwch â defnyddio gormod o inc. Gallech gymryd olion bysedd aelodau eraill o’r dosbarth i gael gweld sut mae eu rhai nhw’n 
cymharu â’ch rhai chi.  

Mynnwch weld a oes rhai o’r rhain yn eich dosbarth:

Bwa                         Dolen

Bwa pabell             Troellen

Ewch o gwmpas y dosbarth ac edrychwch ar olion bysedd pawb. Cwblhewch y tabl uchod. Ticiwch bob colofn a mynnwch weld a allwch 
benderfynu pa ôl bys yw’r un mwyaf cyffredin a pha un yw’r un lleiaf cyffredin.

• Yr ôl bys mwyaf cyffredin oedd  _______  • Pam cafodd y penawdau eu gosod ar waelod y tabl?

• Yr ôl bys lleiaf cyffredin oedd  _______ 
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Gweithgaredd 2
Cael copi o olion bysedd sydd ar arwyneb

Gallwch gael copi o olion bysedd sydd ar arwyneb mewn sawl ffordd. Gallwch eu gorchuddio â phowdr neu eu trin â chemegau arbennig.   

Yn yr arbrawf yma byddwch yn gorchuddio’r olion bysedd â phowdr. 

Cyfarwyddiadau ar gyfer y gweithgaredd

I gael rhoi eich olion ar wydr yfed, codwch y gwydr yn yr un ffordd ag y byddech pe baech chi’n mynd i yfed rhywbeth sydd ynddo ac yna 
rhowch y gwydr i lawr yn ofalus. 

Gwisgwch eich menig plastig.

Rhowch eich brwsh yn y powdr olion bysedd. 

Taenwch y powdr ar draws arwyneb y gwydr gan ddefnyddio’r brwsh yn ysgafn. Ceisiwch beidio â rhoi gormod o bowdr ar y gwydr gan y 
bydd hyn yn difetha ôl y bys.

Brwsiwch unrhyw bowdr sydd dros ben yn ysgafn oddi ar yr ôl bys. 

I godi’r ôl bys, gwasgwch ddarn o dâp gludiog ar yr ôl bys sydd â’r powdr drosto.

Tynnwch y tâp oddi ar y gwydr yn ofalus a’i roi ar ddarn o bapur neu gerdyn. Os ydych yn defnyddio powdr gwyn, bydd rhaid i’r papur fod 
yn ddu. Os ydych yn defnyddio powdr du, yna bydd rhaid i’r papur fod yn wyn. 

Edrychwch yn ofalus ar yr ôl bys o dan chwyddwydr. 

Os ydych am weld yr ôl bys yn fwy clir, defnyddiwch gamera digidol mewn modd ‘macro’ i gymryd llun o’r ôl bys. Llwythwch y llun i lawr i 
becyn cymhwyso sy’n trin lluniau megis Adobe Photoshop Elements ac amlygwch y cyferbyniad. Gallwch wella’r ôl bys yn sylweddol a’i 
wneud i edrych yn broffesiynol iawn, hyd yn oed os mai meddalwedd syml sydd gennych dim ond i chi fod yn ofalus.
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