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La estructura del cubo
A continuación presentamos la estructura 
del cubo:

Struktura sześcianu
W dalszej części przedstawiamy strukturę 
kostki:

Nivel superior

Nivel inferior

Górny poziom

Poziom dolny
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La estructura del cubo
Para entender los algoritmos que siguen 
en este tutorial, se los explicaremos:
Por ejemplo, si aparece la letra R, que 
representa el lado derecho del cubo, gira 
el lado correspondiente 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 en sucesión 
directa.

Struktura sześcianu
Aby zrozumieć algorytmy, które następu-
ją po sobie w tym tutorialu, wyjaśnimy Ci 
je:
Na przykład, jeśli litera R, która reprezen-
tuje prawą stronę sześcianu, jest wymie-
niona, obróć odpowiednią 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 pojawi się cyfra dwa, 
strona jest obracana dwa razy w bez-
pośrednim następstwie.
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Paso 1:
Intuitivamente se unen tres baldosas 
blancas y luego se coloca la cuarta 
baldosa blanca en el lado derecho del 
plano inferior debajo de la ubicación a 
insertar. Si la pieza a insertar no está en 
el lado derecho debajo del espacio en 
blanco libre, realice el Algoritmo 1 hasta 
que se coloque en el lugar requerido y 
pueda resolver el espacio en blanco.

Krok 1:
Intuicyjnie łączymy trzy białe płytki, a 
następnie umieszczamy czwartą białą 
płytkę po prawej stronie dolnej płaszczy-
zny poniżej miejsca, które ma być wsta-
wione. Jeśli element, który ma być wsta-
wiony nie jest po prawej stronie poniżej 
wolnej białej przestrzeni, wykonaj Algo-
rytm 1, aż zostanie umieszczony w wyma-
ganym miejscu i można rozwiązać białą 
przestrzeń.
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Paso 1:
Ejecutar el algoritmo 1:
R' D R D'

Repita el paso hasta que el espacio en 
blanco esté resuelto.

Krok 1:
Wykonać Algorytm 1:
R' D R D'

Powtarzaj tę czynność aż do rozwiązania 
problemu białych plam.

R‘ D R D‘
Paso 2:
Si ya hay dos fichas del mismo color 
resueltas una al lado de la otra en el nivel 
superior, manténgalas hacia atrás (B) y 
realice el Algoritmo 2 hasta que el nivel 
superior esté resuelto.
Si no hay fichas del mismo color una al 
lado de la otra en el nivel superior, apli-
que el Algoritmo 2 para resolver dos 
fichas del mismo color y luego proceda 
como se ha descrito anteriormente. La 
zona blanca está orientada hacia arriba. 
Resolver el nivel superior con el Algoritmo 
2: R' D R L' D' L R' D R

Mantenga la cara resuelta del nivel 
superior hacia atrás y repita el paso 
hasta que el nivel superior esté resuelto.

Krok 2:
Jeśli na górnym poziomie znajdują się już 
dwie płytki o tym samym kolorze rozwią-
zane obok siebie, trzymamy je tyłem do 
siebie (B) i wykonujemy algorytm 2, aż do 
rozwiązania górnego poziomu.
Jeśli na górnym poziomie nie ma obok 
siebie płytek o tym samym kolorze, 
zastosuj algorytm 2, aby rozwiązać 
problem dwóch płytek o tym samym 
kolorze, a następnie postępuj jak opisano 
wcześniej. Biały obszar jest skierowany do 
góry. Rozwiąż górny poziom za pomocą 
algorytmu 2: R' D R L' D' L R' D R

Trzymając rozwiązaną ściankę górnego 
poziomu do tyłu, powtarzamy tę czyn-
ność, aż do rozwiązania górnego pozio-
mu.

R‘ L‘D D‘R

L R‘ D R

La cara blanca y el plano superior están resueltos.

Biała ściana i górna płaszczyzna są rozwiązane.



Paso 3:
Resuelve la superficie amarilla.
Utilice el algoritmo 3 o 4.
Nota: La superficie amarilla representa la 
superficie superior del cubo y está opues-
ta a la superficie blanca. Ahora está 
viendo la superficie amarilla. Dependien-
do de la apariencia de su cara amarilla, 
utilice el algoritmo apropiado y sostenga 
el cubo como se muestra aquí:

Krok 3:
Rozwiąż żółtą powierzchnię.
Zastosuj algorytm 3 lub 4.
Uwaga: Powierzchnia żółta reprezentuje 
górną powierzchnię sześcianu i znajduje 
się naprzeciwko powierzchni białej. Teraz 
patrzysz na żółtą powierzchnię. W 
zależności od wyglądu twojej żółtej 
twarzy, użyj odpowiedniego algorytmu i 
trzymaj kostkę tak, jak pokazano tutaj:

2x Algoritmo 3
2x Algorytm 3

1x Algoritmo 3
1x Algorytm 3

Algoritmo 3 + U‘ + algo. 3
Algorytm 3 + U‘ + algo. 3

1x Algoritmo 4
1x Algorytm 4

Algoritmo 3 + U2x +algo. 4
Algorytm 3 + U2x + algo. 4

Algoritmo 3 + U + algo. 4
Algorytm 3 + U + algo. 4

Algoritmo 3 + U‘ + Algo. 4
Algorytm 3 + U‘ + algo. 4

U2:U: U‘:

U‘R R‘U‘

U‘ R R‘U‘
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Algoritmo 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algorytm 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘



Paso 4:
Resuelve el cubo. Si ya se ha resuelto otra 
cara aparte de la blanca y la amarilla, 
mantenga esta cara resuelta hacia usted 
y la amarilla hacia arriba y realice el 
Algoritmo 5. Si no se resuelve ninguna 
otra cara, realiza el Algoritmo 5 hasta 
que se resuelva y puedas mantenerla 
hacia ti.

Krok 4:
Rozwiąż sześcian. Jeśli poza białą i żółtą 
ścianą jest jeszcze jedna rozwiązana 
ściana, trzymaj tę rozwiązaną ścianę w 
kierunku do siebie, a żółtą ścianą do góry 
i wykonaj Algorytm 5. Jeśli żadna inna 
twarz nie jest rozwiązana, wykonuj 
Algorytm 5 do momentu, aż będzie i 
będziesz mógł trzymać ją przed sobą.

Algoritmo 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algorytm 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘

U R‘R U

U R‘R U

FB

B‘ R

R‘R R F

FF R R

Ejecuta el algoritmo para resolver el cubo.
Uruchom algorytm rozwiązujący kostkę.

Algoritmo 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2 Algorytm 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2
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¡Lo has conseguido y has resuelto el 
cubo mágico!  

Encuentra más emocionantes rom-
pecabezas en nuestra tienda 
CUBIDI de Amazon y acepta tam-
bién estos retos.

¿No quieres perderte nada de 
CUBIDI?

¡Entonces síguenos en Instagram y 
Facebook!

Udało Ci się i rozwiązałeś magiczną 
kostkę!  

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

Nie chcesz przegapić niczego z 
CUBIDI?

Śledź nas na Instagram i Facebook!
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