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Kto wprowadził w matematykę liczbę 
pi?

◦ Wiliam Jones (po prawej) walijski 

matematyk wprowadził w świat 

matematyki liczbę pi, zrobił to w 1706 

roku. 

◦ Jednak jako pierwszy współczesnego 

symbolu liczby pi konsekwentnie 

używał w swoich pracach Leonard 

Euler – 18 – wieczny, genialny, 

niezwykle płodny naukowo szwajcarski 

matematyk, który mieszkał przez 

długie lata w Królewcu nad Zalewem 

Wiślanym (100 km na północ od 

Olsztyna).
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Definicja liczby pi
◦ Liczba pi to stosunek 

obwodu okręgu do jego 

średnicy. Oznacza to że, 

długość okręgu 

podzielona przez średnicę 

okręgu=pi

◦ Pi jest pierwszą grecką 

literą słowa  perimetron, 

czyli obwód
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Liczba pi

◦ Liczba pi jest równa w przybliżeniu 3,141592…

◦Dokładniej 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510...
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Ile jest cyfr dziesiętnych w liczbie pi?

◦ Cyfr dziesiętnych w liczbie pi jest 

nieskończenie wiele. Przykładowe 100 

cyfr: 3.141 592 653 589 793 238 462 643 

383 279 502 884 197 169 399 375 105 

820 974 944 592 307 816 406 286 208 

998 628 034 825 342 117 06

◦ Najwięcej cyfr wyliczył anonimowy 

japoński programista – wyliczył aż 13,3 

biliona cyfr dziesiętnego rozwinięcia 

liczby pi
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Liczba pi – podstawowe własności

◦ PI nazywana jest ludolfiną na cześć matematyka holenderskiego 

Ludolpha van Ceulena, który obliczył jako pierwszy 35 miejsc po 

przecinku liczby pi.

◦ Liczba pi jest liczbą rzeczywistą niewymierną tzn., że nie może 

być przedstawiona jako iloraz liczb całkowitych.

◦ Liczba pi jest liczbą przestępną (tzn. nie istnieje wielomian o 

współczynnikach całkowitych, którego liczba PI byłaby 

pierwiastkiem) Tym samym negatywnie został rozwiązany tzw. 

problem kwadratury koła.

◦ Liczba pi wspomniana jest nawet w Biblii
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Tożsamość Eulera  czyli 
najpiękniejszy wzór matematyki

◦ Tożsamość Eulera łączy pięć fundamentalnych stałych matematycznych:

◦ liczbę 0,

◦ liczbę 1,

◦ liczbę π,

◦ liczbę e,

◦ liczbę j, jednostkę urojoną liczb zespolonych.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta%C5%82ych_matematycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/0
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_(liczba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podstawa_logarytmu_naturalnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_zespolone


Wiele ważnych wzorów z geometrii 
zawiera liczbę pi

◦ 1. wzór na obwód okregu

◦ 2. wzór na pole koła

◦ 3. wzór na pole kuli 

◦ 4 wzór na objętość kuli
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O oto kilka innych wzorów „na” liczbę pi 
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Z liczby pi można korzystać w wielu językach 
programowania. 

Na przykład w Pythonie
mamy:
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Liczba pi to naprawdę fascynująca liczba 
całkowicie zasługująca na swój dzień

◦ . 

14 marca każdego 

roku to dzień liczby pi
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