
Liczba π
Małgorzata Sikorska

Kl.2pc



Czym jest π?

• Liczba π to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest wielkością stałą i 
wynosi w przybliżeniu 3,1415... Ale dlaczego w przybliżeniu? Dziś jesteśmy w stanie 
obliczyć wartość pi do milionów miejsc po przecinku. Rodzi się pytanie: jakiego rodzaju to 
liczba? Wiemy, że jest bardzo bliska 227≈3,14, ale nie ma tu równości. Bliższa jest 
wartości 355113≈3,1415929203..., ale nawet ta liczba nie określa dokładnej wartości. Czy 
jest możliwe, żeby liczba pi była równa pewnemu ułamkowi tym samym należącą do zbioru 
liczb wymiernych? Odpowiedź brzmi: nie, jak pokazał Johann Lambert w 1761 roku. 
Lambert udowodnił, że π nie jest pierwiastkiem kwadratowym żadnego ułamka. Ostatecznie 
w roku 1882 niemiecki matematyk Ferdinand Lindemann rozstrzygnął podstawowy 
problem dotyczący liczby i wykazał, że π jest liczbą przestępną czyli taką, która nie jest 
pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. Liczba pi jest więc 
liczbą niewymierną, taką której rozwinięcie dziesiętne zachowuje się "byle jak", nie ma w 
nim żadnego porządku i nigdy się nie kończy.



Metoda Archimedesa

• Pierwszy na poważnie, w sposób teoretyczny, do wyliczania π zabrał się Archimedes. Ten żyjący w III 
wieku przed naszą erą filozof stwierdził, że nie ma najmniejszych szans na wskazanie dokładnej 
wielkości liczby π, więc postanowił nawet nie próbować. Jego założenie było zupełnie inne. Zauważył, 
że jeśli na obwodzie koła stworzy się wielokąt foremny i będziemy powiększać ilość jego boków, każdy 
kolejny bok będzie coraz mniej odstawał od koła wpisanego w ten wielobok. Koło zawsze będzie miało 
obwód mniejszy od tej figury, ale będziemy mieli coraz lepsze górne ograniczenie dokładnej długości 
obwodu koła. Jeśli z kolei wpiszemy wielokąt foremny o takiej samej ilości boków w koło, będziemy 
mieli figurę o mniejszym obwodzie od koła, ale z każdym kolejnym bokiem jej obwód będzie coraz 
bliższy obwodowi koła. W ten sposób uzyskuje się dwa bardzo dokładnie przylegające do obwodu 
figury, których obwód jest znany. Jeśli naszym wielokątem foremnym będzie kwadrat lub trójką, nie za 
bardzo będziemy w stanie coś mądrego powiedzieć o obwodzie koła i tym samym o liczbie π. Jeśli 
jednak wykorzystamy figurę z 96 bokami, będzie już całkiem nieźle. Archimedes próbował
wykorzystać figurę mającą 196 boków, ale to mu się nie udało. Ostatecznie dostał zakres wartości π 
od 3 i 10.71 a 3 i 1/7.



• W dzisiejszych czasach wykorzystuje się już trochę inne metody obliczania 

liczby π, na przykład metody oparte na całkach, ale przez ponad dwa tysiące 

lat wielu matematyków, w oparciu o prace Archimedesa lub niezależnie od 

nich, liczyło π na podstawie tych właśnie metod. Do czasów nowożytnych za 

ich pomocą możliwe było ręczne obliczanie nawet kilkuset miejsc po 

przecinku, ale nieraz potrzebne na to były długie lata. William Shanks

prawidłowo wyliczył 527 miejsc po przecinku, co zajęło mu 15 lat. Łącznie 

podał 707 miejsc, ale potem się pomylił i kilka lat jego życia przepadło na 

błędnych obliczeniach.



Portret Archimedesa



Jak powstał symbol π?

• Symbol π wprowadzony został dopiero w 1706 roku przez Wiliama Jonesa, a 
spopularyzował go Leonhard Euler używając tego zapisu w dziele Analiza. Swą
nazwę zawdzięcza pierwszej literze greckiego słowa "peryferia". Liczba ta 
nazywana jest również ludolfiną od imienia niemieckiego matematyka 
Ludolpha van Ceulena, który wraz z żoną na początku XVII w. podał jej 
przybliżenie z dokładnością 35 miejsc po przecinku, co w tamtych czasach 
było ogromnym wyczynem. Popularność liczba pi zawdzięcza występowaniu 
swoim we wzorach na pole koła czy objętości kuli, związana jest także 
z kwadraturą koła - zadaniem pochodzącym ze starożytnej Grecji, 
rozwiązanym dopiero przez Lindemanna.



Wzory na π jakie pojawiły się w pracach 

uczonych tego świata

• Babilończycy (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈3

Egipcjanie (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈(169)2≈3,160493...

Archimedes (III w. p.n.e.): π≈227≈3,14

Chiński matematyk Chang Hing (I w. n. e.): 14245≈3,1555...

Klaudiusz Ptolomeusz (II w. n.e.): π≈3+860+3360≈3,1416

hinduski matematyk Ariabhata (V w. n.e.): π≈6283220000=3,1416

hinduski matematyk Brahmagupta (VII w. n.e.): π≈10−−√≈3,162...

hinduski matematyk Bhasakara (VII w. n.e.): π≈754240=3,1416666...

włoski matematyk Leonardo Fibonacci (XIII w.): π≈864275≈3,1415929

holenderski matematyk Piotr Metius (XVI w.): π≈355113≈3,1415929

francuski matematyk Francois Viete (XVI w.): π2=2√2⋅2+2√√2⋅2+2+2√√√2⋅...
angielski matematyk John Wallis (XVII w.): π2=2⋅2⋅4⋅4⋅6⋅6⋅...3⋅3⋅5⋅5⋅7⋅7⋅...
niemiecki matematyk Gottfried Wilhelm Leibniz (XVII w.): π4=1−13+15−17+19+...

szwajcarski matematyk Leonhard Euler (XVIII w.): π26=1+122+132+142+152+...





Jedyna liczba, która ma swoje święto

• O wyjątkowości liczby Pi może świadczyć fakt, że jako jedyna liczba na świecie ma 
swoje święto. Wymyślono je i po raz pierwszy obchodzono w 1988 roku w San 
Francisco. W Stanach Zjednoczonych datę tego święta często zapisuje się w formacie 
„3,14”, ponieważ ten specjalny dzień wypada właśnie 14 marca. W 1988 roku 
świętowanie rozpoczęto w Exploratorium, a więc pierwszym centrum nauki, jakie 
powstało na świecie. Co ciekawe, otworzył je Frank Oppenheimer. Mężczyzna jest 
bratem Roberta Oppenheimera, czyli słynnego fizyka, który zasłynął jako szef 
programu budowy pierwszej na świecie bomby atomowej.

• W Polsce świętowanie Dnia liczby Pi połączone jest z konkursem na zapamiętywanie 
kolejnych jej cyfr po przecinku. Rekordzista w naszym kraju potrafi wymienić prawie 
2000 cyfr.



Rekordy w zapamiętywaniu 
cyfr liczby π

• Skoro mowa już o konkursach w zapamiętywaniu cyfr 
liczby Pi, to światowy rekordzista potrafi wyrecytować
ich ponad 100 tysięcy. Jest nim Japończyk Akira 
Haraguchi – pobił tym swój własny rekord 
ustanowiony 1995 roku, kiedy wymienił dokładnie 83 
431 cyfr po przecinku. Być może kiedyś doczekamy się
pobicia i tego rekordu. Do tej pory znamy liczbę Pi z 
dokładnością przekraczającą bilion miejsc po 
przecinku. Aby jak najszybciej zapamiętać długi ciąg 
cyfr, osoby trenujące do konkursów wymyślają
skomplikowane wierszyki, w których zdania 
podpowiadają kolejne cyfry. Takim wierszykiem może 
pochwalić się również Wisława Szymborska.



Liczba Pi a Biblia

• Wzmianka o liczbie Pi pojawia się nawet w Biblii, w kontekście opisu 

świątyni króla Salomona. Niestety, pod tym względem Biblia myli się co 

do jej wartości. We fragmencie Pierwszej Księgi Królewskiej mówi się, że 

kadź odlewna ma obwód trzydziestu łokci oraz średnicę 10 łokci. Jeśli 

podzielimy te liczby, otrzymamy wartość liczby Pi równą 3 – a dziś
nawet najmłodsi wiedzą, że liczba Pi nie jest wymierna.



Film o liczbie π

• Może się to wydać zaskakujące, ale liczba Pi doczekała się nawet swojego filmu. Jest 
to film czarno-biały, o charakterze sensacyjnym – swoją premierę światową miał w 
1998 roku, do Polski trafił dwa lata później. Za reżyser i scenariusz odpowiada 
Darren Aronofsky. Głównym bohaterem filmu jest Max Cohen, genialny 
cybernetyk, który poszukuje prawidłowości w liczbie Pi. Powoli to zajęcie staje się 
jego obsesją – mężczyzna wszędzie widzi matematykę i usiłuje dostrzec liczbę Pi. 
Postępy w pracy Cohena śledzi organizacja, która chce wykorzystać wyniki badań do 
zarządzania giełdą. Cohen zamyka się w sobie, nikogo nie wpuszcza do mieszkania i 
żyje we własnym świecie, zupełnie jak schizofrenik. Miłośnicy filmu uważają, że film 
ma tak naprawdę podwójne dno, jest przedstawieniem niedocenianego geniuszu.
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