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Piedra central
Kamień środkowy

Piedra del borde
Kamień na krawędzi

Piedra de la esquina
Kamień narożny

La estructura del cubo mágico
En el cubo mágico 4x4, no hay piedras 
centrales que indiquen el color del área. 
Por lo tanto, utilizamos los siguientes 
colores para el cubo: U: amarillo, D: 
blanco, F: azul, B: verde, L: naranja, R: 
rojo

Struktura magicznej kostki
W Magicznej Kostce 4x4 nie ma kamieni 
środkowych, które wskazują kolor obsza-
ru. Dlatego używamy następujących 
kolorów dla kostki: U: żółty, D: biały, F: 
niebieski, B: zielony, L: pomarańczowy, R: 
czerwony
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La estructura del cubo mágico
Para entender los algoritmos que siguen 
en este tutorial, te los explicaremos: Por 
ejemplo, si aparece la letra R que repre-
senta el lado derecho del cubo, se 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 directa-
mente, una tras otra.

Struktura magicznej kostki
Aby zrozumieć algorytmy, które zostaną 
przedstawione w tym tutorialu, wyjaś-
nimy je Tobie: Na przykład, jeśli wymieni-
ona jest litera R reprezentująca prawą 
stronę kostki, obracasz odpowiednią 
stronę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Jeśli, z drugiej strony, apostrof 
jest umieszczony po literze (R'), ta strona 
jest obracana przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara.
Jeśli obok litery wymieniona jest liczba 
dwa, bok jest obracany dwa razy bez-
pośrednio, jeden po drugim.
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F
azul / niebieski

B
verde / zielony

U
amarillo / żółty

D
blanco / biały

R
rojo / czerwony

L
naranja /

pomarańczowy

Algoritmo 1

Algorytm 1

F

TR TR‘U
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Paso 1:
Resuelve las piedras centrales y coloca 
las áreas de color. Asegúrese de mante-
ner la estructura anterior del cubo y 
coloque los colores correctos uno al lado 
del otro y opuestos.

Krok 1:
Rozwiąż środkowe kamienie i ustaw 
obszary kolorów. Upewnij się, że zacho-
wana jest powyższa struktura kostki i 
umieść odpowiednie kolory obok siebie i 
naprzeciwko siebie.

Paso 1:
Utilice los siguientes algoritmos para 
fusionar las piedras centrales. Realice 
este paso con todos los lados para agru-
par las piedras centrales.

Algoritmo 1: TR U TR'

Algoritmo 2: TR2 B TR'2

Si la pieza a insertar no está en la posi-
ción correcta, R, L, U y D pueden girarse 
en el sentido de las agujas del reloj o en 
sentido contrario para ajustar la posición 
de la pieza y realizar el algoritmo.

Krok 1:
Użyj następujących algorytmów, aby 
scalić kamienie centralne. Wykonaj ten 
krok dla wszystkich stron, aby pogrupow-
ać kamienie centralne.

Algorytm 1: TR U TR'

Algorytm 2: TR2 B TR'2

Jeśli element, który ma być włożony nie 
jest we właściwej pozycji, R, L, U i D mogą 
być obracane zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara lub przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, aby dostosować 
pozycję elementu i wykonać algorytm.
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Utiliza el mismo método para resolver 
todas las demás aristas. 
Nota: Su cubo no tiene que tener exacta-
mente los mismos colores en cada posición 
como se muestra en el ejemplo.

Paso 2:
Resolver las aristas del cubo. Utiliza el 
algoritmo 3:

TU‘ R F‘ U R‘ F TU

Krok 2:
Rozwiąż zadania dotyczące krawędzi 
sześcianu. Użyj algorytmu 3:

TU' R F' U R' F TU

Użyj tej samej metody, aby rozwiązać 
wszystkie pozostałe krawędzie. 
Uwaga: Twoja kostka nie musi mieć 
dokładnie tych samych kolorów na każdej 
pozycji, jak pokazano w przykładzie.

Coloca las piedras 
necesarias en la 

posición indicada Algoritmo 3Caso 1

Caso 2
Coloca las piedras 
necesarias en la 

posición indicada Algoritmo 3

Przypadek 1

Przypadek 2

Umieść żądane 
kamienie na wskazan-

ej pozycji

Umieść żądane 
kamienie na wskazan-

ej pozycji

Algorytm 3

Algorytm 3

Resultado / Wynik:

=

=

Paso 3:
Cree una cruz amarilla. Utiliza los mismos 
métodos que para el cubo 3x3 para 
resolver el cubo 4x4. En los siguientes 
pasos, haz que las fichas del centro y de 
las aristas del cubo 4x4 sean las mismas 
que las fichas del centro y de las aristas 
del cubo 3x3:

Krok 3:
Utwórz żółty krzyż. Użyj tych samych 
metod, jak w przypadku kostki 3x3, aby 
rozwiązać kostkę 4x4. W kolejnych 
krokach, zrobić środek i krawędzie płytki 
4x4 kostki takie same jak środek i 
krawędzie płytki 3x3 kostki:
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Paso 3:
Resuelve el nivel inferior y el medio y 
luego la cruz amarilla de la cara superior 
según el principio del cubo 3x3 (encuent-
ra las instrucciones del cubo 3x3 en 
nuestra página web). Si la cruz amarilla 
del cubo no se puede resolver según el 
principio del cubo 3x3, utilice el Algoritmo 
4 para resolver la cruz amarilla:

Algoritmo 4:
TR2 B2 U2 TL U2 TR‘ U2 TR U2 F2 TR F2 
TL‘ B2 TR2 

Resultado:

Krok 3:
Rozwiąż dolny i środkowy poziom, a 
następnie żółty krzyżyk na górnej ścianie 
zgodnie z zasadą kostki 3x3 (instrukcję 
kostki 3x3 znajdziesz na naszej stronie 
głównej). Jeśli żółty krzyżyk na kostce nie 
może być rozwiązany zgodnie z zasadą 
kostki 3x3, użyj Algorytmu 4, aby 
rozwiązać żółty krzyżyk:

Algorytm 4:
TR2 B2 U2 TL U2 TR' U2 TR U2 F2 TR F2 
TL' B2 TR2
 

Wynik:

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x

Paso 4:
Resolver la cara amarilla. Una vez resuel-
ta la cruz amarilla, haz coincidir las fichas 
de los bordes de la capa superior con las 
fichas centrales de la cara respectiva 
utilizando el principio de 3x3. Si una 
esquina ya está resuelta, manténgala al 
fondo a la derecha y ejecute el Algoritmo 
5 una vez:

R U R‘ U R U2 R‘ 

Krok 4:
Rozwiąż żółtą tarczę. Po rozwiązaniu 
żółtego krzyża, dopasuj płytki brzegowe 
z górnej warstwy do środkowych płytek 
odpowiedniej ściany, stosując zasadę 
3x3. Jeśli któryś z narożników jest już 
rozwiązany, przytrzymaj go z tyłu po 
prawej stronie i uruchom Algorytm 5 raz:

R U R' U R U2 R' 

Si las caras resueltas son opuestas, 
mantén una cara hacia delante y otra 
hacia atrás y ejecuta el Algoritmo 5 dos 
veces seguidas:

R U R‘ U R U2 R‘

Jeśli rozwiązane boki są przeciwległe, 
trzymamy jeden bok do przodu, a drugi 
do tyłu i uruchamiamy Algorytm 5 dwa 
razy po kolei:

R U R' U R U2 R' 
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Paso 5:
Resuelve las esquinas: Tres colores deben 
coincidir en las esquinas, la cara amarilla 
no tiene que estar hacia arriba. Manten-
ga la esquina que coincida con la cara 
derecha y ejecute el Algoritmo 6. Si 
ninguna de las esquinas coincide con los 
tres colores, ejecute el Algoritmo 6 para 
resolver una esquina. A continuación, 
manténgala en la parte delantera 
derecha como se ha descrito anterior-
mente.  

U R U‘ L U R‘ U‘ L‘ 

Krok 5:
Rozwiąż zadania z rogami: Trzy kolory 
muszą pasować do siebie na rogach, 
żółta twarz nie musi być skierowana do 
góry. Trzymaj pasujący róg z przodu po 
prawej i uruchom Algorytm 6. Jeśli żaden 
z rogów nie pasuje do wszystkich trzech 
kolorów, uruchom Algorytm 6, aby 
rozwiązać jeden róg. Następnie przytrzy-
maj go z przodu po prawej stronie, jak 
opisano wcześniej.  

U R U' L U R' U' L' 

U‘RU L

U‘R‘U L‘

U‘RU L

U‘R‘U L‘

R‘ D R D‘ R‘ D R D‘

Paso 6:
Resuelva las esquinas: Mantenga la 
esquina no resuelta hacia el frente 
derecho si su piedra no está insertada 
correctamente. Realice el Algoritmo 7:

R‘ D R D‘

Realice el paso completamente, incluso si 
su piedra ya está resuelta, para luego 
obtener otras posibles piedras por U o U' 
al frente derecho y resolver con el Algorit-
mo 7.

Krok 6:
Rozwiąż narożniki: Przytrzymaj niero-
związany róg z przodu po prawej, jeśli 
twój kamień nie jest wstawiony popra-
wnie. Wykonaj Algorytm 7:

R' D R D'

Wykonaj krok całkowicie, nawet jeśli twój 
kamień jest już rozwiązany, aby następ-
nie uzyskać możliwe inne kamienie przez 
U lub U' do przodu po prawej i rozwiązać 
z Algorytmem 7.
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2x 2x 2x

2x2x2x

Algoritmo 8

Algoritmo 8

Algoritmo 8

Algoritmo 8

Utiliza el mismo 
método que usaste 
para las aristas del 
cubo de 3x3

Użyj tej samej 
metody, której użyłeś 
dla krawędzi sześcia-
nu 3x3

Algorytm 8

Algorytm 8

Algorytm 8

Algorytm 8

2x 2x 2x

2x2x2x

Paso 7:
Utilice el Algoritmo 8 para resolver su 
cubo cuando se dé uno de los siguientes 
casos especiales.

Algoritmo 8:
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2

Krok 7:
Użyj Algorytmu 8, aby rozwiązać kostkę, 
gdy wystąpi jeden z następujących 
przypadków specjalnych.

Algorytm 8:
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2
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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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