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Piedras centrales
Kamienie centralne

Piedras de la esquina
Kamienie narożne

Pequeños rincones
Małe narożniki

Grandes esquinas
Duże narożniki
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L‘ U U‘

La estructura de la Pyraminx
Para entender los algoritmos que siguen 
en este tutorial, se los explicaremos:
Por ejemplo, si aparece la letra R, que 
representa la esquina grande derecha de 
la pirámide, gire la punta correspondien-
te en el sentido de las agujas del reloj. Si, 
por el contrario, se coloca un apóstrofe 
después de la letra (R'), esta gran esquina 
se gira en sentido contrario a las agujas 
del reloj.
Si el número dos aparece junto a una 
letra, la esquina grande se gira dos veces 
en sucesión directa.

Struktura Pyraminx
Aby zrozumieć algorytmy, które następu-
ją po sobie w tym tutorialu, wyjaśnimy Ci 
je:
Na przykład, jeśli litera R, która reprezen-
tuje prawy duży róg piramidy, jest 
wymieniona, obróć odpowiednią 
końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Jeśli, z drugiej strony, apostrof 
jest umieszczony po literze (R'), ten duży 
róg jest obracany przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara.
Jeśli obok litery znajduje się cyfra dwa, 
duży róg jest obracany dwa razy w bez-
pośrednim następstwie.

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

Struktura Pyraminx
Poniżej przedstawiamy Państwu struk-
turę Pyraminxu:
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Meta:

Paso 1:
Ahora gira las esquinas grandes de la 
pirámide para hacer coincidir las piedras 
centrales del plano medio con las otras 
piedras centrales y las esquinas 
pequeñas:

Krok 1:
Teraz obróć duże rogi pyraminx, aby 
dopasować kamienie centralne na płasz-
czyźnie środkowej do innych kamieni 
centralnych i małych rogów:

Paso 2: Separar las piedras angulares 
del nivel inferior para rematarlo.
En este paso el área amarilla representa 
el fondo y resolvemos todas las piedras 
angulares de esta área. Aquí es import-
ante tener en cuenta que se pone la 
piedra angular a juego con las zonas de 
color adyacentes. Gire, si es necesario 
para esto las esquinas grandes.

Krok 2: Zdejmij kamienie węgielne z 
dolnego poziomu, aby go wykończyć.
W tym kroku żółty obszar reprezentuje 
dno i rozwiązujemy wszystkie kamienie 
narożne tego obszaru. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na to, że kład-
ziemy pasujący kamień węgielny do 
sąsiadujących kolorowych obszarów. 
Obrócić, jeśli to konieczne do tego duże 
rogi.

Paso 1: Resolver las esquinas pequeñas y 
las piedras centrales
Gire las esquinas pequeñas de la pirámi-
de para que coincidan con las piedras 
centrales adyacentes:

Krok 1: Rozwiąż problem małych naroż-
ników i kamieni centralnych
Obróć małe rogi pyraminx, aby dopaso-
wać je do sąsiednich kamieni centralnych:

Meta:

Después, tanto las esquinas pequeñas como las piedras centrales de un lado deben tener siempre el mismo 
color.
Następnie, małe rogi, jak również kamienie centrum jednej strony powinny zawsze mieć ten sam kolor.
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Si la piedra angular amarilla/color reque-
rida está en la capa inferior, ejecute el 
Algoritmo 1 una vez para reemplazar la 
piedra con una piedra angular de la capa 
media. A continuación, ejecute de nuevo 
el algoritmo requerido y gire la esquina 
grande para que coincida con la cara. 

Jeśli żądany żółty/kolorowy kamień 
węgielny znajduje się na dolnej warstwie, 
wykonaj Algorytm 1 raz, aby zastąpić go 
kamieniem węgielnym ze środkowej 
warstwy. Następnie ponownie uruchom 
wymagany algorytm i obróć duży naroż-
nik, aby dopasować go do twarzy. 

U‘ R U R‘

U L U‘ L‘

Algoritmo 1
Algorytm 1

Algoritmo 2
Algorytm 2

Girar la esquina
grande

Realice el algoritmo 1
Wykonaj algorytm 1

Ahora ya has resuelto la cara amarilla y el nivel inferior de la pirámide.
Teraz masz już rozwiązaną żółtą twarz i dolny poziom pyraminx.

Utilice el algoritmo adecuado en función 
del aspecto de su Pyraminx:

Użyj odpowiedniego algorytmu w 
zależności od wyglądu Twojego Pyra-
minxa:

Algoritmo 1: U‘ R U R‘
Algorytm 1: U‘ R U R‘

Algoritmo 2: U L U‘ L‘
Algorytm 2: U L U‘ L‘
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Obróć duży
narożnik
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Paso 3: Terminar la pirámide:
En este paso, sólo hay que resolver las 
piedras angulares de la capa intermedia. 
Utilice el algoritmo respectivo en función 
del aspecto de su pirámide.

Si sólo hay que intercambiar dos piedras 
angulares, sujete la esquina ya termina-
da hacia atrás y proceda como sigue.
Algoritmo 3: R' L' R L U L U' L'

Krok 3: Ukończ pyraminx:
W tym kroku należy rozwiązać tylko 
kamienie węgielne średniego poziomu. 
Użyj odpowiedniego algorytmu w 
zależności od wyglądu Twojego pyra-
minxa.

Jeśli trzeba zamienić tylko dwa kamienie 
narożne, należy przytrzymać gotowy 
narożnik z tyłu i postępować w następu-
jący sposób.
Algorytm 3: R' L' R L U L U' L'

Paso 3: Resolver las piedras de la esquina: Krok 3: Rozwiąż kamienie narożne:

Intercambiar piedras en el sentido de las agujas del reloj - aplicar el 
Algoritmo 4. Si la pirámide no se resuelve y aún quedan tres piedras 
por cambiar, aplique de nuevo el Algoritmo 4. En cuanto sólo queden 
dos piedras por intercambiar, aplique el Algoritmo 3. Zona amarilla 
abajo.

Zamień kamienie zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zastosuj 
Algorytm 4. Jeśli piramidka nie została rozwiązana i wciąż są trzy 
kamienie do wymiany, zastosuj Algorytm 4 ponownie. Gdy tylko dwa 
kamienie pozostaną do wymiany, zastosuj Algorytm 3. Żółty obszar 
poniżej.

Intercambiar piedras en sentido contrario a las agujas del reloj - 
aplicar el Algoritmo 5. Si la pirámide no se resuelve y aún quedan 
tres piedras por cambiar, aplique de nuevo el Algoritmo 5. En cuanto 
sólo queden dos piedras por intercambiar, aplique el Algoritmo 3. 
Zona amarilla abajo.

Zamień kamienie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - zastosuj 
Algorytm 5. Jeśli piramidka nie została rozwiązana i pozostały 
jeszcze trzy kamienie do wymiany, ponownie wykonaj Algorytm 5. 
Gdy tylko dwa kamienie pozostaną do wymiany, zastosuj Algorytm 
3. Żółty obszar poniżej.
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Paso 3: Girar las piedras en el sentido de 
las agujas del reloj:
Algoritmo 4: R' U' R U' R' U' R

Krok 3: Obróć kamienie zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara:
Algorytm 4: R' U' R U' R' U' R

Paso 3: Girar las piedras en sentido 
contrario a las agujas del reloj:
Algoritmo 5: R U R' U R U R'

Krok 3: Obróć kamienie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara:
Algorytm 5: R U R' U R U R'
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¡Lo hiciste y resolviste la pirámide!  

Encuentra más rompecabezas emo-
cionantes 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 pyra-
minxa!

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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