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Podstawy 
• Liczba π (pi), zwana także ludolfiną to 

stała matematyczna, która ma 
zastosowanie w wielu działaniach 
zarówno w matematyce, jak i fizyce. 
Definiowana jest jako stosunek 
obwodu koła do długości średnicy. 

• Jak większość ludzi wie w przybliżeniu 
liczba π to 3,14 

• Liczba π nie ma skończonego lub 
okresowego rozwinięcia dziesiętnego 
co czyni ją nieskończoną. Na obrazku 
obok widać pewną część tego 
rozwinięcia. 

 



Naprawdę nieskończona!? 
• Można powiedzieć, że każda liczba jest 

nieskończona ponieważ to danej liczby 
możemy dawać nieskończoną ilość 0 np. 
4,000000000 ….∞. 

• Liczba π to zwykła liczba wynosząca 
3,14. Pochodna liczby to π = 0 
jesteśmy również w stanie wskazać 
ją na osi liczbowej. 

• To co czyni liczbę π wyjątkową jest to, 
że jej kolejne rozszerzenia są losowe 
przez co nie jesteśmy w stanie 
obliczyć danego miejsca po 
przecinku liczby π żadnym wzorem. 



• Wyjątkowość tej liczby 
polega na tym , że wystarczy 
zmienić jakąkolwiek cyfrę w 
liczbie π żeby przestała 
nią być. Tylko ta kolejność 
cyfr czyni ją liczbą pi, 
każda zmiana w tej 
kolejności tworzy inny 
numer. Właśnie przez to 
liczba pi ma swój własny 
symbol (π) lub nawet 
własny dzień w 
kalendarzu. 



• Może się wydawać, że są też 
inne nieskończone liczby np. 
1.41421356… Więc czemu ta 
liczba nie jest taka wyjątkowa i 
nie ma własnego symbolu? Cóż 
właściwie ma i jest to √2. Co 
znaczy że jeśli prosto 
pomnożymy tę liczbę przez 
samą siebie powstanie 2, ale 
niezależnie przez co 
pomnożymy liczbę π nie 
będziemy wstanie otrzymać 
zwykłej cyfry. 

• Więc każdą inną 
„nieskończoną” liczbę 
jesteśmy w stanie zapisać w 
prostszy sposób, ale π 
zawsze będzie nieskończoną 
oddzielną liczbą. 

    

   

 



Ciekawostki 
• W pierwszych 31 cyfrach po 
przecinku PI nie ma zer. 

• PI nazywana jest ludolfiną 
na cześć Ludolpha van 
Ceulena, który obliczył jako 
pierwszy 35 miejsc po 
przecinku. 

• Ponieważ liczba pi jest 
nieskończona gdzieś w 
swoim rozwinięciu na pewno 
zawiera twoją datę 
urodzenia, śmierci, numer 
telefonu itp.. 
 

• Znak π to 16 litera grackiego 
alfabetu. 

• W greckim systemie liczbowym 
oznacza liczbę 80. 

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

• Sława liczby pi spowodowała, 
że często jest ona używana w 
popkulturze np.: filmach(„Życie 
Pi”), książkach („Finneganów 
tren” Jamesa Joyce’a) lub 
muzyce(„Pi” według Kate Bush) 
 



Obchodzenie Dnia liczby Pi 
•  Święto to obchodzi się corocznie, głównie w 

amerykańskich kręgach akademickich i 
szkolnych.  

• Datę święta wybrano na 14 marca z powodu 
skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia 
dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 
marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. 

• W języku angielskim słowa pi oraz pie (ciasto, 
placek) mają taką samą wymowę, a placki 
często są okrągłe. Z tego powodu w Dniu 
Liczby Pi podawanymi daniami są pizza pie 
(placki pizzy), apple pie i inne podobne 
ciasta. 

• Ze względu na inny sposób zapisu daty w 
Europie, święto to nie jest zbytnio popularne 
na tym kontynencie. 



Dziękuje za 
uwagę! 

Maria Borowiecka kl.1b_T 



Bibliografia 
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•  https://fajnepodroze.pl/liczba-pi-ciekawostki/ 

• https://wf2.xcdn.pl/files/16/03/14/946923_orBS_8476624791_ac7a5a8357_b_83.jpg
.webp 

• https://paczka-wiedzy.pl/liczba-pi-ciekawostki/ 
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• https://www.youtube.com/watch?v=elQyIv7f74U 
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