
Dzień Dobry
Ciekawostki i historia liczby Pi



Co to jest liczba Pi

• liczba pi - stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach 
matematyki i fizyki. W geometrii euklidesowej π jest równe stosunkowi 
długości obwodu koła do długości jego średnicy. Można też zdefiniować π na 
inne sposoby, na przykład jako pole koła o promieniu równym 1 albo jako 
najmniejszą dodatnią wartość x.

• Źródło: zapytaj.pl



Jak wygląda liczba pi



Historia liczby Pi

• Pierwsze źródła pisane, które wskazują na świadome stosowanie liczby π, 
pochodzą ze starożytnego Babilonu. Na jednej z kamiennych tablic, której 
powstanie datuje się na lata 1900–1680 przed Chrystusem, podano obwód 
koła o średnicy 1, który przybliżono liczbą 3,125.

• Źródło: histmag.org



Historia Liczba 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).

• Zródło: siciąga.pl



Wyznaczanie liczby pi

• Najstarszym sposobem jest zmierzenie za pomocą sznurka i linijki obwodu 
okręgu O oraz średnicy d i podzieleniu ich przez siebie w następujący 
sposób:

Źródło;obliczeniowo.com



Inny sposób wyznaczania liczby pi 

• Wyznaczenie liczby π możliwe jest również przy użyciu wzoru Leibniz-a:

Źródło: obliczeniowo.com



Wartość Pi

• Liczba π z dokładnością do 200 miejsc po przecinku:
π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 
74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 
32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 
70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196...

• Źródło: zapytaj.pl



Ciekawostki o literze Pi

• Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się również w geometrii np. we 
wzorach na pole koła i objętość kuli, w analizie matematycznej np. wielu 
sumach szeregów liczbowych, we wzorze całkowym Cauchy’ego. Analiza 
matematyczna dostarcza wielu metod obliczania jej przybliżeń z dowolną 
dokładnością.

• W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości 
wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! 
Dziś nie można stwierdzić czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu 
nieznanych nam z imienia uczonych.

• Źródło :wikipedia



Ciekawostka o liczbie Pi

• Liczba pi to coś, bez czego trudno wyobrazić sobie naszą cywilizację. 
Ta matematyczna stała jest obecna w wielu dziedzinach naszego życia. 
Często stanowi fundamentalny element ważnych praw i zagadnień, które 
pozwala opisać w elegancki sposób. I choćby dlatego od 1988 roku 14 
marca obchodzimy międzynarodowy Dzień Liczby π.

• Źródło :wikipedia
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