


 Symbol π wprowadził walijski matematyk i 
pisarz William Jones w monografii Synopsis 
Palmariorum Matheseos w 1706. π jest 
pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – 

perimetron, czyli obwód. Oznaczenie π można 
znaleźć także w pracach matematyków 
Williama Oughtreda, Isaaca Barrowa i Davida 
Gregory'ego. 









14-ego marca (czyli w dniu, którego datę, przynajmniej w formacie 
amerykańskim, zapisuje się jako 3.14) obchodzimy Dzień Liczby 
Pi. To dziwne, obchodzone głównie w kręgach akademickich, 
święto, zostało zapoczątkowane w 1988 przez pracownika 
naukowego San Francisco Exploratiorium, Larry'ego Shaw. Święto 
zaczęło zdobywać popularność, aż w 2009 roku stało się oficjalne 
w USA - uchwałą Izby Reprezentantów. 

Samo święto oczywiście obchodzone jest w przymrużeniem oka, i 
chodzi wyłącznie o spopularyzowanie matematyki poprzez jej 
najbardziej popularną stałą.  





 Liczba π, w jednym ze swoich przybliżeń (jako stosunek 3:1), jest 
wspomniana w Biblii: 

 Następnie sporządził odlew "morza" o średnicy dziesięciu łokci, okrągłego, o 
wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. (II Księga Królewska, 
Rozdział 7, Werset 23) 

 Czyli okrąg o średnicy dziesięciu łokci miał mieć obwód trzydziestu 
łokci. Takiego samego przybliżenia używali w obliczeniach Babilończycy. 

 Starożytni Egipcjanie używali innej metody na przybliżenie liczby pi: 
 Taka formuła daje wartość około 3,1605. 
 Próby teoretycznego oszacowania wartości liczby pi podjął się genialny 

matematyk starożytny Archimedes. Archimedes doszedł na 
następującego wyniku: 

 Metodą, jakiej używał do wyliczenia przybliżenia było tworzenie 
kolejnych wielokątów wpisanych w okrąg, oraz zbudowanych na okręgu. 
Do satysfakcjonującego go wyniku doszedł po wykreśleniu... wielokąta 
foremnego o 96 bokach! Obliczenia powierzchni takiego wielokąta można 
było dokonać standardowymi metodami. 





 Z okazji światowego dnia Pi, Emma Haruka z 
japońskiego oddziału firmy Google, postanowiła 
pokazać światu swoje nowe osiągnięcie. Obliczyła 
liczbę Pi 31,415,926,535,897 miejsc po przecinku. 
To ponad 31 bilionów cyfr! Przebiła poprzedni 
rekord o ponad 9 bilionów. Obliczenia zebrały 
łącznie 170 TB danych (dla porównania 200 tys. 
utworów muzycznych zajęłoby 1 TB). Były 
wykonywane przez 25 wirtualnych maszyn przez 
121 dni. Gdybyście chcieli wypowiedzieć 
wszystkie te liczby po przecinku, zajęłoby to 
332064 lat. Powodzenia! 

https://tech.wp.pl/google-6170643008112769c




 60 letni Japończyk pobił rekord Guinnesa w zapamiętywaniu ilości cyfr 
po przecinku składających na liczbę pi. Zapamiętał ich 100.000. Pokonał 
tym samym rekord ustanowiony przez samego siebie w 1995 roku, a 
wynoszący 83.431 miejsc po przecinku. 

 Haraguchi Akira potrzebował ponad 16 godzin aby wyrecytować ów 
obszerny ciąg zapamiętanych przez siebie cyfr. Liczba pi to stała fizyczna, 
która jest zdefiniowana jako stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. 
W podręcznikach matematycznych zapisuje się ją z dokładnością do 
dwóch (maksymalnie trzech) liczb po przecinku (3,14) 
 
Haraguchi zaczął recytować we wtorek dokładnie o godzinie 0:00 czasu 
GMT, a zakończył w środę o godzinie 16:28. Co dwie godziny robił sobie 
przerwę na WC oraz posiłek składające się z kulek ryżowych. Jego 
wysiłek był cały czas monitorowany przez dwóch miejscowych 
urzędników oraz dokumentowany przez zamieszczoną na sali kamerę. 
 
W 2002 roku naukowcy z Uniwersytetu w Tokio, wspomagani przez 
superkomputer, ustanowili światowy rekord w dokładności zapisu liczby 
pi - z dokładnością do 1,24 tryliona miejsc po przecinku. 





 Liczba pi odgrywa też znaczącą rolę w kilku 
filmach i książkach. Jako przykład 
podajmy Pi Darrena Aronofskyego, w którym 
matematyk odnajduje wzór opisujący 
wszystkie zjawiska na świecie - i tu zaczynają 
się jego kłopoty. Natomiast w 
powieści Kontakt Carla Sagana, fragmenty 
liczby π, w swoim binarnym rozwinięciu, 
stanowi klucz do zrozumienia sensu istnienia 
wszechświata. 

 





 Istnieje wiele technik na zapamiętanie kolejnych 
cyfr liczby Pi. W wielu językach powstają 
wierszyki, zdania czy piosenki. W języku polskim 
mamy następujący wiersz: 

 „Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfer 
moc, 
Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc, 
To nam zastąpić musi słówka te litery suma, 
Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną.” 
Wiersz został skonstruowany w ten sposób, aby 
poszczególne słowa, oznaczały kolejne cyfry liczby 
Pi, a dokładnie” kto=3, w=1, mózg=4 itd. 

 





 π nie przestaje fascynować, i wciąż daje do 

myślenia - jak to możliwe, że liczba, 
oznaczająca coś tak prostego jak stosunek 
długości obwodu koła do długości jego 
średnicy może być tak skomplikowana. Warto 
o tym choć przez chwilę pamiętać 
czternastego marca. 
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