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Liczba π, czyli liczba pi,

to stała matematyczna, która

ma zastosowanie w wielu

dz ia łan iach zarówno w

matematyce, jak i fizyce.



• Symbol π został wprowadzony przez walijskiego 

matematyka Williama Jonesa w roku 1706, jest ona 

pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον –

perimetron, co oznacza obwód.

• Liczba π w przybliżeniu wynosi: 3, 14.

• 14 marca to nieformalne święto liczby π. Dzień ten, 

łączy się również z datą urodzenia Alberta Einsteina.

• Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie 

można jej przedstawić jako iloraz dwóch całkowitych 
liczb.



• Liczba Pi należy do najbardziej rozpoznawalnych na 

świecie, stałych matematycznych.

• Już w zamierzchłych czasach, starożytni 

rachmistrze spostrzegli, że wszystkie koła mają ze 

sobą coś wspólnego, a mianowicie, ich obwód i 

średnica pozostawały wobec siebie w jednakowym 

stosunku, a liczba ta jest bliska 3. W Starym 

Testamencie obwód stanowił trzykrotność średnicy.

• Liczba Pi, pojawia się także w rachunku 
prawdopodobieństwa.
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„Liczba Pi w sklepiku żyła

Ciągle tam po prostu śniła

Nazwana niewymierną

W szkole też była mierną

W kole się zawieruszyła

Na obwodzie ciągle żyła

W polu koła też liczona

I nie czuła się zdrdzona

Lecz do rombu nie mieszała

Bo ta Pi, to liczba mała.”

„Kiedy w zadaniu widzę liczbę PI,

Wtedy bardzo wesoło mi.

PI poradę zawsze da,

Nawet gdy się lenia ma.

Pi nam daje dużo otuchy

byśmy nie stali się leniuch.

Kto chce mocny być z rachunków,

niech pamięta o… stosunku

obwodu okręgu swego do średnicy z kół 

każdego.

W skrócie, to jest 3,14

tu cierpliwość mi okażcie,

jeśli chcecie cyfry liczyć

po przecinku – pamięć ćwiczyć

To zabraknie Wam młodości

liczyć do nieskończoności!soło mi.”



• 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.

• W III wieku n. e. Liu Hui rozpoczął od wpisywania w 

okrąg wielokąta o 192 bokach, aż doszedł do 

wielokąta, który miał 3072 boki. To pozwoliło mu 

ustalić, że wartość Pi jest równa 3, 14159.

• Jest również liczbą przestępną, co znaczy, że nie 

istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, 
którego pierwiastkiem byłaby π.



Kwadratura koła to nierozwiązanie zagadnienie 

związane z liczbą π. Polega ona na wykreśleniu 

kwadratu o jednakowej powierzchni co koło. W 

roku 1897 Edward J. Goodwin – lekarz z Indiany, 

stwierdził, że tego dokonał, jednak ostatecznie 

okazało się, ze w wykreślonych przez niego 

figurach liczba π wynosiła 3, 2. Przedsiębiorczy 

lekarz szybko zastrzegł swoją metodę, a później 
udostępnił do użytku stanowi Indiana.



Ile cyfr po przecinku ma liczba π?

Nieskończenie wiele. Najwięcej cyfr wyliczył 

anonimowy japoński programista. 8 października 2014 

roku zakończył komputerowe obliczenia, w których 

wyliczył aż 13,3 biliona cyfr dziesiętnego rozwinięcia π.



•Liczba π z dokładnością do 204 miejsc po przecinku wynosi: 3, 141592 
653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 
592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 
306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 
938521 105559 644622 948954 930381 964428.

W pierwszych 31 cyfrach 

po przecinku nie znajduje 

się zero. Pojawia się ono 

dopiero w 32 miejscu po 

przecinku.



Obwód podstawy piramidy Cheopsa, podzielony przez jej 
podwójną wysokość, pozwala uzyskać liczbę Pi, czyli 3, 
1415

19. W życiu codziennym liczba Pi przydaje się jako 
wartość, która ułatwia wiele obliczeń. Znajomość już 
dwóch cyfr po przecinku wystarczy: średni stosunek 
długości doliny rzeki do długości rzeki jest równy Pi.

Naukowcy, którzy poszukiwali kontaktu z pozaziemskimi 
cywilizacjami, wysłali podobno w kosmos, posługując się 
drogą radiową, informację przedstawiającą właśnie liczbę 
Pi, mając nadzieje na to, że inteligentne pozaziemskie 
istoty rozpoznają ten komunikat.




