
Liczba ╥



Dzień liczby ╥ obchodzimy 14 marca

W Stanach Zjednoczonych zapisuje się datę 14 marca.

Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc a później 

dzień. To właśnie dlatego w ten dzień na całym 

świecie jest obchodzony dzień litery Pi. 



Co to jest liczba Pi ?

Liczba Pi to stosunek obwodu koła do jego średnicy. W 

przybliżeniu wynosi 3,14… i tak w nieskończoność. 

Liczba Pi jest stałą matematyczną , która pojawia się w 

wielu działach matematyki i fizyki. 



Kto wynalazł liczbę Pi ?

Liczba Pi została odkryta już w starożytności 

przez Babilończyków. Natomiast symbol ╥ 

został wprowadzony do użycia w 1706 roku 

przez Williama Jonesa. Ale to Archimedes (III 

w.p.n.e) był pierwszym matematykiem 

badającym liczbę Pi. I jej znaczenie w 

matematyce. 

Filozof - Archimedes 



Ile liczba Pi ma cyfr po przecinku

Nie skończenie wiele.

Najwięcej cyfr wyliczył anonimowy japoński 

programista. 8 października 2014 roku 

zakończył komputerowe obliczenia, w których 

wyliczył aż 13,3 biliona cyfr dziesiętnego 

rozwinięcia ╥.

itd.



Liczby Pi nie używa się tylko w nauce , możemy ją 

spotkać także : 

Ciekawostka 

Liczba Pi miała także swój udział w książkach i 

filmach. W powieści Carla Sagana, fragment tej liczby, 

stanowi klucz do całkowitego zrozumienia sensu 

istnienia wszechświata, natomiast w filmie „Pi” Darrena 

Aronofskyego, rozszyfrowanie kodu umożliwi 

uzyskanie władzy nad światem. 



6 ciekawostek o liczbie Pi :

1 - Liczba ╥ jest liczbą niewymierną , co oznacza że nie można jej przedstawić 

jako iloraz dwóch całkowitych liczb 

2 - Liczba Pi należy do najbardziej rozpoznawalnych stałych matematycznych 

3 - 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. 

4 - Liczba Pi, pojawia się także w rachunku prawdopodobieństwa. 

5 -
Pi reprezentuje stosunek obwodu okręgu do jego średnicy. Można również 

powiedzieć, ile razy średnica kółka będzie pasowała wokół jego obwodu. 

6 - Istnieje wiele technik na zapamiętanie kolejnych cyfr liczby Pi. W wielu 

językach powstają wierszyki, zdania czy piosenki.



Koniec


