
Światowy Dzień Liczby π
14marca2021r.



Co to jest liczba π ?

π, ludolfina, stała Archimedesa – stosunek obwodu koła do długości 
jego średnicy; stosunek ten jest niezależny od wyboru koła, bowiem 
każde dwa koła są podobne.

π= obw(koła)/2r



Liczba π 

 Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu 
działach matematyki i fizyki.

 Pojawia się w geometrii np. we wzorach na pole koła i objętości 
kuli, w analizie matematycznej np. wielu sumach szeregów 
liczbowych, we wzorze całkowym Cauchy’ego. 



Gdzie i kto uwzględnił liczbę π ?

To oznaczenie pojawiło się w roku 1706 w rozprawie angielskiego 
matematyka Williama Jonesa pt. „Synopsis Palmariorum
Matheseos” („Nowe wprowadzenie do matematyk”) weszło do 
powszechnego użytku, gdy zaczął je stosować od 1736 roku słynny 
matematyk Leonhard Euler. Liczba Pi znana jest również jako 
Ludolfina.



Oznaczenia liczby π

 Symbol π wprowadził walijski matematyk i pisarz William Jones w 
monografii Synopsis Palmariorum Matheseos w 1706.

 π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, 
czyli obwód.



Gdzie jeszcze można znaleźć liczbę π ?

 Oznaczenie π można znaleźć także w pracach 
matematyków Williama Oughtreda, Isaaca Barrowa i Davida 
Gregory’ego.



Często występujące przekształcenia π

π^2=9,869 604 401 089 358 618 834 490 999 876 2…
π^3=31,006 276 680 299 820 175 476 315 067 101 …
pierwiastek z π=1,772 453 850 905 516 027 298 167 483 341…



Rozwinięcie π w ułamek łańcuchowy 

π= (3;7,15,1,292,1,1,1,2,1,3,1,14,2,1,1,2,2,2,2,1…)



Własności liczby π

 Z liczbą π ludzie zetknęli się już w starożytności. Podczas 
praktycznych zajęć (budownictwo, rolnictwo, gospodarstwo 
domowe itp.) zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego 
średnicy jest wartością stałą.

 Pierwsze źródła dowodzące świadomego korzystania z własności 
liczby π pochodzą ze starożytnego Babilonu.



Niewymierność

Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być 
zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych . Udowodnił to w roku 
1761 Johann Heinrich Lambert. 



Kultura π

Liczba π ma swoich licznych wielbicieli. Obchodzą oni Dzień Liczby π (14 marca; amerykański 
sposób zapisu tej daty to „3.14”) oraz dzień aproksymacji π (22 lipca) (europejski sposób zapisu 
daty to 22/7 ≈ 3,1428).

Tworzone są też wierszyki i opowiadania, w których długość każdego kolejnego słowa jest 
równa kolejnej cyfrze w rozwinięciu dziesiętnym liczby π.



Pierwszy polski wiersz  o liczbie π

Pierwszym polskim wierszem tego typu jest wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego z 1930 
roku, zamieszczony w październikowym wydaniu czasopisma Parametr, 
poświęconemu nauczaniu matematyki. Należy jednak pamiętać, że tekst powstał przed 
reformą ortografii z 1936 roku. Wtedy pisano „nie ma” w znaczeniu „nie posiada” i 
„niema” w znaczeniu „nie jest”.

Kuć i orać w dzień zawzięcie, 
Bo plonów niema bez trudu!
Złocisty szczęścia okręcie, 
Kołyszesz…
Kuć! My nie czekajmy cudu.
Robota to potęga ludu! 



Kilka ciekawostek na temat liczby π

1. Liczba π jest wspomniana w Biblii w jednym ze swoich przybliżeń – 3:1 –
dokładnie w II Księdze Królewskiej, Rozdziale 7, Wersecie 23
2. 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.
3. W pierwszych 31 cyfrach po przecinku nie znajduje się zero. Pojawia się ono 
dopiero w 32 miejscu po przecinku.
4. Obwód podstawy piramidy Cheopsa, podzielony przez jej podwójną wysokość, 
pozwala uzyskać liczbę Pi, czyli 3,1415
5. Według alfabetu grackiego jest szesnastą literą.



Źródło informacji i zdjęcia

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi
Internet



Dziękuję za uwagę!
Wiktoria Traczyk 
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