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Piedra central
Kamień centralny

Piedra de canto
Kamień krawędziowy

Piedra angular
Kamień węgielny

La estructura del cubo
A continuación le presentamos la estruc-
tura del cubo:

El cubo tiene piedras en el centro, en los 
bordes y en las esquinas. La piedra cent-
ral determina el área de color de cada 
lado.

Struktura sześcianu
Poniżej przedstawimy Państwu strukturę 
kostki:

Kostka ma kamienie środkowe, brzegowe 
i narożne. Kamień centralny definiuje 
obszar kolorystyczny każdej strony.
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La estructura del cubo
Para entender los algoritmos que siguen 
en este tutorial, te los explicamos:
Por ejemplo, si aparece la letra R, que 
representa el lado derecho del cubo, se 
gira ese lado en el sentido de las agujas 
del reloj. Si, por el contrario, se coloca un 
apóstrofe después de la letra (R'), este 
lado se gira en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Si el número dos aparece 
junto a una letra, el lado se gira dos veces 
directamente uno tras otro.

Struktura sześcianu
Aby zrozumieć algorytmy, które następu-
ją w tym tutorialu, wyjaśnimy je Tobie:
Na przykład, jeśli litera R, która reprezen-
tuje prawą stronę sześcianu, znajduje się 
na liście, obracamy tę stronę zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Jeśli, z 
drugiej strony, apostrof jest umieszczony 
po literze (R'), ta strona jest obracana 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
Jeśli obok litery znajduje się cyfra dwa, 
strona ta jest obracana dwa razy w 
bezpośrednim następstwie.



Paso 1:
Comience por crear intuitivamente una 
cruz blanca en la superficie blanca. 
Asegúrese de que las piedras del borde 
que crean la cruz siempre coincidan con 
las piedras centrales adyacentes. Si una 
piedra apunta con el lado de color a la 
piedra central blanca, pasa al siguiente 
lado.  
Nota: Los colores indicados son sólo a 
modo de ejemplo.

Krok 1:
Zacznij od intuicyjnego stworzenia 
białego krzyża na białej powierzchni. 
Upewnij się, że kamienie na krawędziach, 
które tworzą krzyż, zawsze pasują do 
sąsiadujących z nimi kamieni centralnych. 
Jeśli kamień wskazuje kolorową stroną na 
biały kamień centralny, przejdź na 
następną stronę.  
Uwaga: Podane kolory służą jedynie jako 
przykład.

CUBIDI

F E2&E3 F

F2x D L2x

E2&E3

Paso 1:
Para girar la piedra de la arista retorcida 
se aplica el algoritmo 1:

F E2&E3 F E2&E3

Si la piedra del borde a juego no se 
asienta sobre la piedra central, haga lo 
siguiente: 
Rota el lado frontal de tu cubo en el que 
se encuentra la piedra de arista equi-
vocada (F 2x) y luego lleva esta piedra de 
arista sobre el plano inferior al lado con la 
piedra central del mismo color (D o D'). 
Ahora sólo tienes que girar sobre R o L 
hasta el nivel superior.

Nota: Los colores sirven sólo como ejem-
plo, para que puedas seguir mejor los 
pasos.
¿Has resuelto la cruz blanca? A continua-
ción, pase al siguiente paso.

Krok 1:
Aby obrócić skręcony kamień krawęd-
ziowy zastosuj Algorytm 1:

F E2&E3 F E2&E3

Jeśli dopasowany kamień krawędziowy 
nie siedzi nad kamieniem centralnym, 
wykonaj następujące czynności: 
Obróć przednią stronę kostki, na której 
znajduje się niewłaściwy kamień (F 2x), a 
następnie przenieś ten kamień na niższą 
płaszczyznę, na stronę z dopasowanym 
kolorystycznie kamieniem centralnym (D 
lub D'). Teraz wystarczy tylko przekręcić 
go na R lub L do górnego poziomu.

Uwaga: Kolory służą tylko jako przykład, 
abyś mógł lepiej śledzić kroki.
Czy rozwiązałeś już problem białego 
krzyża? Następnie przejdź do następne-
go kroku.

Algoritmo 1 / Algorytm 1:



Por ejemplo, si la cara blanca de la piedra 
angular apunta hacia arriba, ejecute el 
Algoritmo 2 o 3 dos veces para girar la 
piedra angular de modo que se sitúe de 
nuevo en el plano superior con la cara 
blanca apuntando a la izquierda o a la 
derecha para insertarla después.

Paso 2:
Resuelve las esquinas de la cara blan-
ca.Observa que el cubo está girado y la 
cara amarilla está ahora hacia arriba.
Siempre se inserta la piedra que contiene 
una cara blanca y los dos colores adya-
centes, ver ejemplo: La piedra de esquina 
blanca-azul-roja es insertada por el 
algoritmo en el nivel 3 entre la cara roja y 
la azul y con la cara blanca hacia abajo. 
De modo que después del paso 2 has 
resuelto la cara blanca y el plano inferior.

Krok 2:
Rozwiąż narożniki białej ściany. Zauważ, 
że kostka jest obrócona i żółta strona jest 
teraz skierowana do góry.
Zawsze wstawiany jest kamień, który 
zawiera białą ściankę i dwa sąsiednie 
kolory, patrz przykład: Biało-niebies-
ko-czerwony kamień narożny jest wstawi-
any przez algorytm na poziomie 3 
pomiędzy czerwoną i niebieską stronę i 
białą stroną w dół. Tak, że po kroku 2 
masz rozwiązane zarówno białą ścianę 
jak i dolną płaszczyznę.

Na przykład, jeśli biała strona kamienia 
węgielnego jest skierowana do góry, 
uruchom Algorytm 2 lub 3 dwa razy, aby 
obrócić kamień węgielny tak, aby znalazł 
się na górnej płaszczyźnie ponownie z 
białą stroną skierowaną w lewo lub w 
prawo, aby wstawić go później.
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Algoritmo 2 / Algorytm 2:

Paso 2:
En este paso, se coloca la piedra angular 
que contiene los colores coincidentes en 
el nivel superior, por encima de los niveles 
2 y 3, para que pueda insertarse en el 
nivel 3 mediante el algoritmo. Sujeta el 
cubo de forma que la ficha blanca esté 
orientada hacia la palma de tu mano 
derecha o izquierda. Si el lado blanco 
está orientado hacia tu mano derecha, 
utiliza el algoritmo 2. Si la piedra está 
orientada hacia tu mano izquierda, 
utiliza el algoritmo 3.

Krok 2:
W tym kroku umieszczamy kamień 
węgielny zawierający pasujące kolory na 
najwyższym poziomie ponad poziomami 
2 i 3, tak aby można go było wstawić na 
poziom 3 za pomocą algorytmu. Trzymaj 
kostkę tak, aby białe płytki były zwrócone 
w prawą lub lewą stronę dłoni. Jeśli biała 
strona jest skierowana w prawą stronę, 
użyj algorytmu 2. Jeśli kamień jest skiero-
wany w lewą stronę, użyj algorytmu 3.



L U‘ L‘

Algoritmo 3 / Algorytm 3:

Paso 3:
Ahora ya has resuelto el plano 3. En el 
paso 3 resolverás las aristas del nivel 2. 
Coloca la pieza de inserción que contiene 
los colores de dos caras adyacentes en el 
nivel 1 y que coincide con la pieza central 
que está debajo en el nivel 2.

Véase el ejemplo:

Krok 3:
Teraz masz już rozwiązaną płaszczyznę 
3. W kroku 3 rozwiążesz krawędzie na 
poziomie 2. Umieść wstawkę zawierającą 
kolory dwóch sąsiednich ścian na pozio-
mie 1, dopasowując ją do środkowego 
elementu znajdującego się pod nią na 
poziomie 2.

Zobacz przykład:

CUBIDI



R R‘

FF‘

U U‘

U‘ U

Paso 3:
Realice el Algoritmo 4 o el Algoritmo 5 
para utilizar la piedra de borde de la 
capa 1 como piedra de borde de la capa 
2. Realice este paso mirando el lado 
donde se crea una "T" invertida por un 
color.
Algoritmo 4: U R U' R' U' F' U F

Elija el algoritmo en función del aspecto 
de su cubo.

Si la piedra requerida se encuentra entre 
dos piedras centrales, sustitúyala por el 
algoritmo 4 o 5. Asegúrese de utilizar una 
piedra de borde con una cara amarilla/-
color, porque no necesita esta piedra en 
este paso.

Krok 3:
Wykonaj Algorytm 4 lub Algorytm 5, aby 
użyć kamienia krawędziowego na warst-
wie 1 jako kamienia krawędziowego na 
warstwie 2. Wykonaj ten krok patrząc na 
stronę, gdzie odwrócone "T" jest tworzo-
ne przez kolor.
Algorytm 4: U R U' R' U' F' U F

Wybierz algorytm w zależności od wyglą-
du Twojej kostki.

Jeśli wymagany kamień znajduje się 
pomiędzy dwoma kamieniami centralny-
mi, zamień go na Algorytm 4 lub 5. 
Pamiętaj, aby użyć kamienia krawędzio-
wego z żółtą/kolorową powierzchnią, 
ponieważ nie będzie on potrzebny w tym 
kroku.
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Paso 3:
Algoritmo 5: U' L U L' U F U' F'

Realiza este paso mirando el lado donde 
un color crea una 'T' invertida.

Krok 3:
Algorytm 5: U' L U L' U F U' F'

Wykonaj ten krok patrząc na stronę, 
gdzie kolor tworzy odwrócone "T".
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Paso 4:
Los niveles 2 y 3 están resueltos.
Ahora, frente a la cara amarilla (piedra 
central amarilla), crea una esquina ama-
rilla en esta cara. No importa cómo se 
sostenga la cara superior hacia usted. 
Aplique el Algoritmo 6 para crear la 
esquina amarilla: 

F R U R' U' F'

Repita el algoritmo 6 si después de 
no se crea ninguna esquina amarilla 
después de la primera ejecución:

Si ya ha creado una esquina amarilla o 
una barra amarilla en la cara superior, 
pase a la página siguiente.

Krok 4:
Poziom 2 i 3 są rozwiązane!
Teraz, stojąc twarzą do żółtej tarczy 
(żółty kamień centralny), utwórz żółty róg 
na tej tarczy. Nie ma znaczenia, jak 
trzymasz górną część w kierunku do 
siebie. Zastosuj algorytm 6, aby utworzyć 
żółty narożnik: 

F R U R' U' F'

Powtórz algorytm 6, jeśli po 
po pierwszym wykonaniu nie jest tworzo-
ny żółty narożnik:

Jeśli utworzyłeś już żółty narożnik lub 
żółty pasek na górnej powierzchni, prze-
jdź do następnej strony.
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Paso 4:
F R U R' U' F'
Mantenga su esquina amarilla hacia la 
parte posterior izquierda y ejecute el 
Algoritmo 6 de nuevo
para crear una barra amarilla. 
Ahora mantenga la barra resultante 
horizontalmente hacia usted y repita de 
nuevo el algoritmo 6.

Atención: 
Actúa siempre de cara a la zona amarilla.

Krok 4:
F R U R' U' F'
Przytrzymaj żółty róg z tyłu po lewej 
stronie i uruchom ponownie algorytm 6.
aby utworzyć żółty pasek. 
Teraz trzymaj powstały pasek poziomo w 
kierunku do siebie i powtórz Algorytm 6 
ponownie.

Uwaga: 
Zawsze wykonuj ćwiczenia twarzą do 
żółtego obszaru.



Aplicar el algoritmo 7 / Zastosuj algorytm 7:

Aplicar el algoritmo 8 / Zastosuj algorytm 8:

Paso 5: Rellene la zona amarilla.
La forma que se cree en su cara amarilla 
determinará la forma de proceder. Sujeta 
la forma en tu cara amarilla como se 
muestra en los ejemplos de abajo y 
realiza el algoritmo dado para tu forma. 
Repite el algoritmo dado para tu forma 
en el cubo hasta resolver la cara amarilla. 

Si puedes aplicar directamente el algorit-
mo 7, ya has resuelto la cara amarilla 
después de este paso. 

Krok 5: Wypełnij żółty obszar.
Kształt powstały na Twojej żółtej twarzy 
będzie determinował sposób postępowa-
nia. Przytrzymaj kształt na swojej żółtej 
twarzy, jak pokazano w poniższych 
przykładach i wykonaj algorytm podany 
dla twojego kształtu. 
Powtarzaj algorytm podany dla danego 
kształtu na sześcianie, aż do rozwiązania 
problemu z żółtą ścianą. 

Jeśli możesz bezpośrednio zastosować 
algorytm 7, to po tym kroku masz już 
rozwiązany problem żółtej twarzy. 
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Aplicar el algoritmo 7 / Zastosuj algorytm 7:

Aplicar el algoritmo 8 / Zastosuj algorytm 8:

Paso 5:
Algoritmo 7:L U' L' U' L U'2 L'

Algoritmo 8:
R U R' U R U2 R'

Si se ha ejecutado el Algoritmo 8, hay 
que volver a aplicar el Algoritmo 8 o el 
Algoritmo 7, dependiendo de la forma. 
Utilice las cifras de la página anterior 
como guía.

Krok 5:
Algorytm 7:L U' L' U' L U'2 L'

Algorytm 8:
R U R' U R U2 R'

Jeśli został wykonany Algorytm 8, należy 
ponownie zastosować Algorytm 8 lub 
Algorytm 7, w zależności od kształtu. 
Jako wskazówkę należy posłużyć się 
rysunkami z poprzedniej strony.

U‘

U
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Paso 6:
Separe los bordes de la capa 1.
En el paso 6, tres de las fichas de borde 
giran en el sentido de las agujas del reloj 
e intercambian posiciones. Realice este 
paso de cara a la cara amarilla y, si ya es 
posible, mantenga el lado del borde 
resuelto de cara a usted.

Si más de un lado coincide, realice el 
Algoritmo 9 de cara a la cara amarilla sin 
sostener ningún lado en particular hacia 
usted, y luego gire el plano superior para 
que sólo coincida un lado. Repita el 
algoritmo 9 hasta que todas las fichas de 
borde coincidan.

SKrok 6:
Oderwij krawędzie od warstwy 1.
W kroku 6 trzy płytki brzegowe obracają 
się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
zamieniają się miejscami. Wykonaj tę 
czynność twarzą do żółtej strony i jeśli to 
możliwe, trzymaj stronę rozwiązanego 
brzegu skierowaną do siebie.

Jeśli więcej niż jeden bok pasuje, wyko-
naj Algorytm 9 stojąc twarzą do żółtej 
tarczy, nie trzymając żadnej strony w 
kierunku użytkownika, a następnie obróć 
górną płaszczyznę tak, aby tylko jeden 
bok pasował. Powtarzaj algorytm 9, aż 
wszystkie płytki brzegowe będą paso-
wać.
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Paso 6:
Utilice el algoritmo 9 para el paso 6:

R' U R' U' R' U' R' U R R2

Después de eso has girado todas las 
piedras de los bordes en el sentido de las 
agujas del reloj,
por lo que ahora están resueltos. Si no se 
resuelven, repita el algoritmo 9.

Vaya al paso 7.

Krok 6:
Użyj algorytmu 9 dla kroku 6:

R' U R' U' R' U' R' U R2

Następnie obróciłeś wszystkie kamienie 
brzegowe zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara,
tak, że teraz są rozwiązane. Jeśli nie są 
one rozwiązane, powtórz Algorytm 9.

Przejdź do kroku 7.



R B R F2x R‘

B‘ R F‘2x R‘

Paso 7:
Resuelve las esquinas. Sujeta la piedra 
angular ya resuelta hacia la parte poste-
rior izquierda y mira la cara amarilla. En 
este paso, girarás tres piedras angulares 
en sentido contrario a las agujas del reloj 
y terminarás el cubo.
Utilice el algoritmo 10 aquí:

R B R F2 R' B' R F'2 R'

Repite este paso si tu cubo aún no está 
resuelto.

Krok 7:
Rozwiąż narożniki. Przytrzymaj rozwią-
zany kamień węgielny z tyłu po lewej 
stronie i spójrz na żółtą twarz. W tym 
kroku obrócisz trzy kamienie narożne w 
kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara i zakończysz budowę 
sześcianu.
Zastosuj tutaj algorytm 10:

R B R F2 R' B' R F'2 R'

Powtórz ten krok, jeśli twoja kostka nie 
jest jeszcze rozwiązana.
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¡Lo has hecho y has resuelto la bola 
del arco iris!  

Encuentra más rompecabezas emoci-
onantes en nuestra tienda CUBIDI de 
Amazon y acepta también estos retos.

¿No quieres perderte nada de CUBIDI?

Entonces síguenos en Instagram, 
Facebook y YouTube.

Udało Ci się i rozwiązałeś zagadkę 
tęczowej kuli!  

Znajdź więcej ekscytujących 
łamigłówek w naszym sklepie 
CUBIDI Amazon i podejmij te 
wyzwania również!

Nie chcesz przegapić niczego z 
CUBIDI?

Następnie śledź nas na Instagram, 
Facebook i YouTube.
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