
PODZIWU GODNA
LICZBA PI,

TRZY KOMA JEDEN 

CZTERY JEDEN

DOMINIKA WRESIŁO KLASA VIII





DZIEŃ LICZBY PI

• Jest to święto obchodzone 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 1988r miały miejsce pierwsze 
obchody  tego dnia w muzeum nauki 
Exploratorium w San Francisco z 
inicjatywy Larry’ego Shawa.

• W języku angielskim słowo 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
apple pie i inne podobne ciasta.

• W Europie to święto nie jest zbyt 
popularne  ze względu na inny sposób 
zapisu . Za to 22 lipca jest obchodzony 
dzień aproksymacji pi wg sposobu 
zapisu daty 22/7=3,1428.



W Polsce obchodzi się dzień matematyki  
który przypada na dzień 12 marca.

• Do obchodów dnia liczby Pi 
dołączyły niektóre polskie 
uczelnie i instytucje naukowe , 
m.in. Uniwersytet Gdański , 
Politechnika Krakowska, 
Politechnika Warszawska , 
Uniwersytet Śląski , Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 
, gdańskie centrum Hewelianum

Warto tu zaznaczyć ,że liczba Pi jest to jedyna liczba ,która ma swoje 

święto.Wymyślono je i  po raz pierwszy obchodzono w 1988r w San Francisco 

 



CZYM JEST LICZBA PI?
• Liczba Pi – stała matematyczna , która 

pojawia się  w wielu dziedzinach  
matematyki i fizyki. Pojawia się w 
geometri np. we wzorach na pole koła 
i objętość kuli , w analizie 
matematycznej np. w wielu sumach 
szeregów liczbowych , we wzorze 
całkowitym  Cauchy’ego . Analiza 
matematyczna dostarcza  wielu metod 
obliczania  jej przybliżeń z dowolną 
dokładnością.

• Liczba Pi –ludolfina , stała Archimedesa- jest 
definiowana jako stosunek obwodu koła(czyli 
długości okręgu) do długości jego średnicy . 
Stosunek ten jest niezależny od wyboru koła , bo 
każde dwa koła są podobne.

• Liczba Pi jest nazywana czasami stałą Archimedesa 
w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz . To on 
jako pierwszy badał  własności i znaczenie w 
matematyce tej liczby.

• Oznaczenie ludolfina  pochodzi od Ludolpha van 
Ceulena ,który zyskał sławę przedstawiając  te 
liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.



HISTORIA LICZBY PI

• Jako pierwszy wartość liczby Pi , z 
dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku ,obliczył 
najprawdopodobniej Archimedes w III 
w.p.n.e , jednak odkryli ją ci  którzy 
wymyślili koło , czyli Sumerowie.

• Informacje o liczbie Pi znajdują się też 
w Piśmie Świętym ,bo liczba ta 
pojawia się przy okazji budowy 
świątyni Salomona.

• Egipcjanie też badali Pi . Oni podawali 
, że jest to 16/9 podniesione do 
kwadratu , co było już dość 
dokładnym przybliżeniem tej liczby.

• Na początku XVII wieku niemiecki matematyk Ludolph van 
Ceulen,podał jej rozwinięcie z dokładnością  do 35 miejsc po 
przecinku . Po jego śmierci liczbę Pi  wyryto na jego nagrobku 
i właśnie dzięki niemu, o czym wcześniej pisałam –liczba Pi 
była nazywana „Ludolfiną”

• Pod koniec XIXwieku brytyjski matematyk amator William 
Shanks obliczył wartość liczby Pi  z dokładnością do 707 
miejsc po przecinku . Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, 
to osiągnięcie to zajęło mu 15 lat.

• Współcześni pasjonaci matematyki mają ułatwione zadanie.

• W styczniu 2010 roku francuski informatyk Fabrice Bellard
ogłosił , że obliczył liczbę Pi do prawie 2,7bilionów miejsc po 
przecinku . Rekordowych obliczeń dokonał na domowym 
komputerze.

• Poprzedni rekord należał do Japończyka Daisuke Takahashi z 
Uniwersytetu Sukuba- pobił o około 123 miliardy miejsc po 
przecinku



LICZBA PI W LITERATURZE…i nie tylko
• Liczba Pi  inspiruje 

nie tylko 
naukowców , ale 
też artystów.

• Jeden ze swoich 
wierszy  poświęciła 
jej  Wisława 
Szymborska

Szymborska Wisława
LICZBA PI Podziwu godna liczba Pi 

trzy koma jeden cztery jeden. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy. 

Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem, osiem dziewięć obliczeniem, siedem dziewięć wyobraźnią, 

a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem cztery sześć do czegokolwiek dwa sześć cztery trzy na świecie. 

Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa. Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne. 

Korowód cyfr składających się na liczbę Pi nie zatrzymuje się na brzegu kartki, potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze, 

przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, przez całą nieba wzdętość i bezdenność. 

O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety! Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni! 

A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście mój numer telefonu twój numer koszuli 

rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy 

obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr, w którym słowiczku mój a leć, a piej oraz uprasza się zachować spokój, 

a także ziemia i niebo przeminą, ale nie liczba Pi, co to to nie, ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć, nie byle jakie osiem, 

nie ostatnie siedem, przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność do trwania. 



Liczbę Pi można również usłyszeć.
Po przypisaniu kolejnym dźwiękom gamy cyfr od 1 
do 9 i „zagraniu” ludolfiny , czyli kolejnych cyfr jej 

rozwinięcia , powstaje melodia, której można 
posłuchać na stronie:

http://www.youtube.com/watch?v=wK7tq7LON8E



CIEKAWOSTKI O LICZBIE PI

Rekord Guinesa w zapamiętywaniu ilości cyfr po przecinku ,składających się na 
liczbę Pi , pobił 60 letni  Japończyk Akira Haraguchi który zapamiętał  aż 100.000 
liczb.Pobił on swój własny rekord ustanowiony w 1995r kiedy wymienił 
dokładnie 83 431 cyfr po przecinku.

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

W języku polskim mamy następujący wiersz:

Kto w mózg i głowę natłoczyć  by chciał cyfer moc

Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc

To nam zastąpić musi słówka te litery suma

Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną”

• Wiersz został skonstruowany w ten sposób,aby poszczególne słowa oznaczały  
kolejne cyfry liczby Pi a dokładnie:

• Kto=3

• W=1

• Mózg=4 itd

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

O popularności  i niezwykłości liczby Pi świadczyć może fakt  
,że powiedzenie z nią związane   weszło do naszego języka 
potocznego.Często mówi się

”Pi razy drzwi” lub ‘pi razy w oko” w sytuacji gdy nie 
jesteśmy np.  pewni otrzymanego wyniku w zadaniu 
matematycznym  lub nie znamy dokładynych wymiarów 
wskazanego przedmiotu. 

Liczba Pi doczekała się nawet swojego filmu.Jest to film 
czarno biały o charakterze sensacyjnym –swoją premierę 
światową miał w roku 1998,a do Polski trafił  2 lata później. 
Głównym bohaterem filmu jest genialny cybernetyk który 
poszukuje prawidłowości w liczbie Pi.Powoli to jego zajęcie 
staje się obsesją-meżczyzna wszędzie widzi matematykę i 
usiłuje dostrzec liczbę Pi. Postępy w jego pracy śledzi 
organizacja ,która chce wykorzystać wyniki badań  do 
zarządzania giełdą. 



NA KONIEC :


