


•  jest to zabawka logiczna 
• została wynaleziona przez Ernő Rubika w 1974 roku, zaś w 1976 roku 

została skonstruowana i opatentowana w Japonii przez inżyniera 
Terutoshiego Ishige

• wynalazca kostki Ernő Rubik po raz pierwszy układał kostkę przez 
miesiąc

• do Polski zabawka trafiła w 1980



• urodził się  13 lipca 1944 w Budapeszcie
• węgierski architekt i rzeźbiarz
• inżynier lotnictwa pracujący w fabryce 

samolotów w Ostrzyhomiu
• jego matka była poetką
• ukończył studia na kierunku architektura na 

Politechnice w Budapeszcie  w 1967 
i pozostał na uczelni na studiach 
podyplomowych z rzeźbiarstwa

• w  latach 1971–1975 pracował jako architekt
• w 1974 wynalazł zabawkę logiczną nazwaną 

od jego nazwiska kostką Rubika

• w 1983 założył Rubik Stúdió, gdzie 
projektował meble i gry

• w 1987 został profesorem na stałym etacie
• w 1990 został prezesem Węgierskiej 

Akademii Inżynierskiej, gdzie stworzył 
organizację International Rubik Foundation, 
wspierającą szczególnie utalentowanych 
młodych inżynierów i projektantów

• obecnie zajmuje się głównie rozwojem gier 
wideo i sprawami architektury, prowadzi 
również Rubik Stúdió

• w 2014 otrzymał najwyższe węgierskie 
odznaczenie: Wielki Krzyż Orderu Świętego 
Stefana



• Kostka Rubika składa się z 6 ścian, które mają różne kolory; 
zazwyczaj są to: biały, żółty, niebieski, zielony, czerwony 
i pomarańczowy

• Kostka składa się z 26 klocków- 20 z nich to klocki ruchome 
a pozostałe z nich, to tak zwane centra (nieruchome) 

• centry- są to elementy kostki, które są umieszczone na środku oraz 
wskazują nam jaki kolor jest na danej ścianie



Układanie kostki dzieli się na kilka etapów: 
• cross (krzyż), zazwyczaj biały
• ściana
• druga warstwa
• krzyż na górnej warstwie
• zorientowanie (dopasowanie) krzyża
• dopasowanie narożnikow
• obrócenie narożników 



• LBL (metoda dla początkujących),
• Corners First 
• metoda Fridrich
• metoda Rouxa
• metoda Petrusa
• metoda Columns First 

Polskie systemy:
• metoda ZB (Zborowski-Bruchem)
• ZZ speedcubing system

Istnieją także metody pozwalające ułożyć kostkę bez 
patrzenia. Najpopularniejsze  z nich to:

• Old Pochmann
• M2/R2
• TuRBo
• Beyer-Hardwick 3-style
• 3-cycle orientation-permutation



Metoda LBL (Layer By Layer) – metoda układania kostki Rubika, najdłuższa, ale najłatwiejsza 
metoda, szczególnie polecana dla początkujących

Układanie składa się z siedmiu etapów:
• Cross – ułożenie krzyża na jednej ze ścianek (podobnie jak w metodzie Fridrich)
• FLC – First Layer Corners, orientacja i permutacja rogów pierwszej warstwy
• MLE – Middle Layer Edges, orientacja i permutacja krawędzi środkowej warstwy
• ULC – Up Layer Cross, ułożenie krzyża na dolnej ściance
• PELL – Permutation of the Edges Last Layer, permutowanie krawędzi krzyża na górnej warstwie
• PCLL – Permutation of the Corners Last Layer, permutowanie rogów ostatniej warstwy
• OCLL – Orientation of the Corners Last Layer, orientowanie rogów ostatniej warstwy



• nazywana również metodą CFOP
• opracowana przez Jessicę Fridrich
• najpopularniejsza metoda układania Kostki Rubika na czas (tzw. Speedcubing).

Układanie składa się z czterech etapów:
• Cross (ang. krzyż) – ułożenie krzyża na jednej ze ścianek
• F2L – First Two Layers, ułożenie pierwszych dwóch warstw, wsadzając na miejsce 4 pary 

klocków (narożnik i krawędź, tzw. slot)
• OLL – Orientation of the Last Layer, ułożenie koloru na ostatniej warstwie
• PLL – Permutation of the Last Layer, zamiana miejscami klocków ostatniej warstwy



• została wynaleziona w 1981 roku przez szwedzkiego speedcubera Larsa Petrusa
• jest znana z możliwości ułożenia pierwszych dwóch warstw bez nauki żadnego algorytmu (intuicyjnie, czyli 

„na logikę”)
• ułożenie kostki tą metodą zajmuje zwykle od 45 do 60 ruchów

Ułożenie kostki Rubika metodą Petrus składa się zasadniczo z 5 etapów:
• Budowa bloku 2×2×2 na kostce
• Rozszerzenie bloku 2×2×2 do bloku 3×2×2 (dobudowanie bloku 1×2×2 bez niszczenia bloku 2×2×2)
• Zorientowanie ostatnich 7 krawędzi (pozostałe krawędzie znajdują się w zbudowanym bloku)
• Rozszerzenie bloku 3×2×2 do bloku 3×3×2 (dobudowanie bloku 1×3×2 – po tym etapie zbudowany jest blok 

3×3×2, czyli de facto dwie pierwsze warstwy kostki)
• Dokończenie ułożenia kostki poprzez rozwiązanie ostatniej warstwy bez utraty zbudowanego bloku 3×3×2





• najdroższa kostka Rubika nazywa się Masterpiece Cube i została 
wykonana przez prestiżowy salon jubilerski Diamond Cutters 
International z okazji 15-lecia kostki Rubika. Wykonana z litego złota, 
wysadzana 22,5 tys. ametystami, 34 tys. rubinów i 34 tysiącami 
szmaragdu warta jest 1,5 mln dolarów

• liczba kombinacji różnych ułożeń kostki 3x3x3 wynosi ponad 43 
tryliony

• powstała po to, by studentom łatwiej było wyobrazić sobie czym jest 
przestrzeń

• najmniejsza na świecie kostka Rubika ma 6mm



1. Kostka Rubika to zabawka:
a) logiczna
b) matematyczna
c) muzyczna
2. Kostka Rubika została wynaleziona przez:
a) Tenutoshiego Rubika
b) Erno Rubika
c) Tenutoshiego Ishige
3. Do Polski trafiła w:
a) 1980r.
b) 1970r.
c) 1950r.

4. Matka Erno Rubika była:
a) tancerką
b) śpiewaczką
c) poetką
5. Erno Rubik urodził się w:
a) Rosji
b) Budapeszcie
c) Polsce
6. W Rubik Studio projektowane były:
a) meble i kostki
b) meble i gry
c) gry i kostki



7. Erno Rubik w 2014r. otrzymał Wielki Krzyż 
Orderu Świetego:
a) Stefana
b) Mariana
c) Bartosza
8. Kostka Rubika składa się z:
a) 5 ścian
b) 7 ścian
c) 6 ścian
9. Jakiego koloru nie ma zwykle kostka Rubika:
a) białego
b) niebieskiego
c) czarnego

10. Z ilu klocków składa się kostka?
a) 26
b) 21
c) 22
11. Nieruchome części kostki, to tak zwane:
a) centrum
b) centra
c) środki
12. Najłatwiejsza metoda układania kostki to:
a) LBL
b) LVL
c) CBC



13. Etapy układania kostki Rubika to:
a) cross, ściana, druga warstwa, krzyż na górnej 

warstwie, zorientowanie (dopasowanie) krzyża, 
dopasowanie narożników, obrócenie narożników

b) cross, ściana, druga warstwa, krzyż na górnej 
warstwie, dopasowanie narożników, obrócenie 
narożników

c) dopasowanie narożników, obrócenie narożników, 
cross, ściana, druga warstwa, krzyż na górnej 
warstwie

14. Metoda Fridrich nazywana jest również 
metodą:
a) CHOP
b) CFOP
c) CVOP
15. Ułożenie kostki metodą Petrusa zajmuje 
zwykle:
a) od 70 do 90 ruchów
b) od 50do 60 ruchów
c) od 45 do 60 ruchów



1) A
2) B
3) A
4) C
5) B
6) B
7) A
8) C

9. C
10. A
11. B
12. A
13. A
14. B
15. C



• https://slideplayer.pl/slide/17468118/
• https://www.slideserve.com/virginia-vin/kostka-rubika
• https://www.wprost.pl/448600/10-rzeczy-o-kostce-rubika-o-ktorych-nie-

wiedziales.html?pr=2448600&pri=9#Tak-prezentuje-sie-swiatowa-czolowka-
rekordzistow

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
• https://slideplayer.pl/slide/12914345/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostka_Rubika

opracowanie: Marta Kubska- Sobulska


