
 
14 MARCA  
 ŚWIATOWY 

DZIEŃ LICZBY π 
 



Czym jest liczba PI? 

stała matematyczna, która 
pojawia się w wielu działach 
matematyki i fizyki 

 
π to stosunek obwodu koła 

do jego średnicy 

wyraża stosunek długości  
okręgu do długości średnicy 

jest to liczba niewymierna, 
której nie da się przedstawić  
w postaci ułamka zwykłego 

liczba pi ma nieskończone 
rozwinięcie dziesiętne 

najczęściej dla uproszczenia  
za liczbę pi podstawiamy 3.14 



Rozwiniecie liczby PI 

Rozwiniecie dziesiętne liczby Pi jest nieskończone, a w obliczeniach stosuje się tylko 
pewne jej przybliżenia (najczęściej 3,14). Pi jest liczbą niewymierną. Czyli taką, 
której wartości ułamkowej nie da się zapisać za pomocą skończonej liczby cyfr, albo 
mówiąc inaczej nie można jej dokładnej wartości zapisać jako ilorazu dwóch liczb 
całkowitych. Udowodniono to dopiero w XVIII wieku. Pi jest także liczbą 
przestępną. 

i tak można w nieskończoność..... 



Znak liczby PI 

Znak liczby π jest oznaczeniem matematycznym 
wywodzącym się z litery alfabetu greckiego. Jej pierwszego 
utożsamienia z wartością dokonał w swoim dziele William 
Jones, walijski matematyk i pisarz. Oznaczenie to nie zdobyło 
uznania ani rozgłosu wśród matematyków, do czasu użycia go 
przez Leonarda Eulera 



Historia liczby PI 

Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego 
Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po 
wydaniu Analizy L. Eulera. Najważniejszą w historii liczby π, prawdziwie przełomową 
datą był rok 1882, w którym matematyk niemiecki F. Lindemann wykazał ostatecznie, 
że liczba π jest liczbą przestępną (to znaczy, że nie może ona być pierwiastkiem 
równania algebraicznego o współczynnikach całkowitych). Wykazał on w ten sposób 
nierozwiązalność słynnego w starożytności zagadnienia kwadratury koła. 
Liczba π nazywana bywa często „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia 
matematyka holenderskiego Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość 
liczby π z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. 



Ciekawostki o liczbie PI 

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według 
amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3.14, czyli zaokrąglenie liczby do dwóch miejsc po 
przecinku. 

Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową 
informację o wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają 
nasz komunikat. 

Pierwsze obliczenia komputerowe liczby zajęły 70 godzin. Efektem było 2037 cyfr po przecinku, 
dokonał tego John von Neumann wraz ze współpracownikami w 1949 roku.  

Najczęściej uznaje się, że patronem dnia π jest Albert Einstein (1879-1955), ale czasem wymienia się 
naszego matematyka Wacława Sierpińskiego (1882-1969). Obaj uczeni urodzili się właśnie 14 marca. 
 

Holenderski matematyk Ludolph von Ceulen ma wyryte na nagrobku π. Na przełomie XVI i XVII 
wieku wraz z żoną wyliczył 35 cyfr π, co było absolutnym rekordem, najdokładniejszą wartością w 
tamtych czasach. Wyczyn ten sprawił, że liczbę π na jego cześć niegdyś nazywano ludolfiną. 
 
Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy 
świątyni Salomona. 



Ciekawostki o liczbie PI 

Nagrodę Nobla za π dostała Wisława Szymborska. Nasza poetka wysławiała π w jednym z wierszy z 
tomu "Wielka liczba". 

Istnieje wiele technik na zapamiętanie kolejnych cyfr liczby Pi. W wielu językach powstają wierszyki, 
zdania czy piosenki. 

W pierwszych 31 cyfrach po przecinku nie znajduje się zero. Pojawia się ono dopiero w 32 miejscu po 
przecinku. 

Liczba π miała już swoje zastosowanie w starożytności, kiedy podczas zajęć praktycznych, takich jak: 
rolnictwo, budownictwo, ludzie zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest stałą 
wartością 

Najdłuższy w Polsce tak zwany „żywy łańcuch rozwinięcia liczby Pi”, został pobity w Warszawie, 
dokładnie na bulwarach nad Wisłą. Utworzyło go 627osób, które trzymały w dłoniach karteczki z 
kolejnymi cyframi. Tym sposobem udało się utworzyć pomiędzy dwoma mostami „żywy łańcuch”. 

Danica McKellar – aktorka, prywatnie zaś doktor matematyki, zaśpiewała do melodii z „Dziadka do 
orzechów” Czajkowskiego, fragment liczby Pi. Wszystko po to, aby popularyzować matematykę 
wśród dziewczynek. 



  

Dziękuję za uwagę! 
Wioleta Grabicka 2PF 

 

•https://www.matmana6.pl/liczba-pi 
•http://mathspace.pl/tag/liczba-pi/ 
•https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi 
•https://www.dobreprogramy.pl/dete89/13.3-bilionow-znakow,64518.html 
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