
PREZENTACJA
LICZBA𝜋



CZYM JEST LICZBA PI

Liczba  Pi – stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach 
matematyki i fizyki. Liczba jest definiowana jako stosunek obwodu 
koła do długości jego średnicy.



PODSTAWOWE WZORY

-Pole koła P = πr2

-Długość okręgu L = 2πr

-Długość łuku l = α/360°2πr 

-Pole wycinka koła o kącie środkowym α Pw = α/360°πr2



HISTORIA LICZBY PI

Symbol Pi wprowadził w swojej książce William Jones, a 
rozpowszechnił ją później Leonhard Euler. Liczba jest znana także 
jako stała Archimedesa lub ludolfina – tak została nazwana na cześć 
Ludolpha van Ceulena (obaj obliczyli przybliżone wartości liczby przy 
czym van Ceulen zrobił to z dokładnością do 35 miejsc po przecinku).



ŚWIATOWY DZIEŃ PI

Dzień liczby Pi – święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich 
kręgach akademickich i szkolnych (lokalnie w Polsce). 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”.



CIEKAWOSTKI

• Ciekawostka 1

W rekordach Guinnessa zapisany jest pewien 
Japończyk, który bezbłędnie wyrecytował 
83431 cyfr po przecinku liczby.

• Ciekawostka 2

Jednym sposobem na zapamiętanie liczby pi 
jest wierszyk:

Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfrę 
moc.

Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać 
móc.

To nam zastąpić musi słówka te litery suma. 
Tak one trwalej się do pamięci wszystkie 
wsuną.

Ilość liter w poszczególnych słowach (Kto = 3, 
w = 1, mózg = 4, itd.)

• Ciekawostka 3

Albert Einstein urodził się w dniu 14 marca 
1879r. 

• Ciekawostka 4

Archimedes próbował oszacować wynik liczby, 
wyliczał to rysując kolejne wielokąty wpisane 
lub opisane na kole. Do satysfakcjonującego 
wyniku doszedł po wykreśleniu wielokąta 
foremnego, który zawierał 96 boków.



WIERSZ WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Fragment: „Liczba Pi” Wisława Szymborska 
„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” 
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