
LICZBA „PI”



Okrąg a koło.

Okrąg - to zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, 

których odległość od punktu O zwanego środkiem 

okręgu, jest równa promieniowi okręgu (r). Środek 

okręgu nie należy do okręgu. 

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r nazywamy zbiór 

punktów płaszczyzny, których odległość od środka koła jest 

równa promieniowi lub mniejsza od promienia.



KRÓTKA HISTORIA 
LICZBY „PI”



O liczbie π:

◦ W 1610 roku Ludolf  van Ceulen obliczył wartość liczby π z 

dokładnością 35 miejsc po przecinku. To właśnie dlatego liczbę π

nazywamy ludolfiną.

◦ W 1706 roku William Jones, angielski matematyk, po raz pierwszy użył 

symbolu π.



• 2000p.n.e

• π=3
Babilończycy

• 2000p.n.e

• π=(16/9)2
Egipcjanie

• II wiek p.n.e

• π=22/7=3,14
Archimedes

• 1873

• 707 miejsca 
po przecinku

William 
Shanks

• 1946

• 620 miejsc 
(korekta 
teorii 
Shanksa)

Ferguson

• Za pomocą 
maszyn 
liczących 
oblicza się 
kolejne cyfry 
liczby π.

Współczesne 
technologie

Obliczanie przybliżenia liczby π na przestrzeni lat:



Liczba „pi”

◦ Liczbą π nazywamy stosunek długości okręgu do jego średnicy. Dla 

każdego okręgu jest on taki sam. π jest liczbą niewymierną.



Liczba „pi”

◦ Najczęściej posługujemy się 

jednym z dwóch przybliżeń 

liczby π:

◦ π: 3,14

◦ π: 22

7



Liczba „pi”

◦ l= 2πr

◦ l= πd („pi razy drzwi”)



Liczba „pi”



Pole koła

Pole koła obliczamy ze 
wzoru: P = π r 2



Wycinek koła i jego pole

Wzór na długość wycinka: α/360 ∙ 

2πr 

Pole wycinka koła: α/360 ∙ πr 2



Zastosowanie liczby „pi”

o obliczanie pola koła

o obliczanie obwodu koła

o liczenie pól i objętości brył obrotowych

o analiza matematyczna

o teoria liczb

o rachunek prawdopodobieństwa



Wzory z liczbą „pi”
oπr 2 wzór na pole koła o promieniu r

o2πr  wzór na obwód koła o promieniu r

oabπ wzór na pole elipsy o półosiach a oraz b

o4πr 2 wzór na pole kuli o promieniu r

o1⅓ πr 3 wzór na objętość kuli o promieniu r 

o2πr ∙(r + H)  wzór na pole walca o promieniu r

oπ r 2 H  wzór na objętość walca o promieniu r

oπ r ∙ (r + l) wzór na pole stożka o promieniu r

o⅓ ∙ π ∙ r 2 ∙ H wzór na objętość stożka o promieniu r



LICZBA PI W 
KULTURZE



◦ Kate Bush w jednej ze swoich piosenek recytuje liczbę π do 137 

miejsca po przecinku

◦ W filmie pt. „Kontakt” twórcy wszechświata zostawiają przesłanie 

dla ludzkości w nieskończonym ciągu cyfr po przecinku liczby π

◦ W księdze Guinnessa zapisane jest kilka rekordów w zapamiętywaniu 

rozwinięcia π. W 2006 roku Japończyk Akira Haraguchi

wyrecytował z pamięci 100 tys. cyfr. Zajęło mu to 16,5 godzin

◦ Polska noblistka, Wisława Szymborska poświęciła liczbie π całkiem 

obszerny wiersz.



Kate Bush i jej album, w 

którym znajduje się 

piosenka „Pi”



Plakat filmu science 

fiction „Kontakt”



Akira Haraguchi



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 ciągnąc 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 prze-

strzeni!

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,

nieostatnie siedem,

przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność

do trwania.

Wiersz Wisławy 

Szymborskiej pt. „Liczba 

Pi”



BRYŁY OBROTOWE



STOŻEK

Stożek to figura 

przestrzenna powstała 

przez obrót trójkąta 

prostokątnego wzdłuż 

jednej z jego 

przyprostokątnych.



STOŻEK

Pc = π ∙ r ∙ (r + l)

Pb = π ∙ r ∙ l

V= ⅓ ∙ π ∙ r 2 ∙ H



KULA

Kula to figura przestrzenna 

powstała przez obrót koła 

wokół własnej osi. Środek 

koła obracanego jest 

środkiem kuli, a promień 

koła obracanego -

promieniem kuli.



KULA

Pc = 4 ∙ π ∙ r 2

V= 1⅓ ∙ π ∙ r 3



WALEC

Walec jest figurą 

przestrzenną, która 

powstaje przez obrót 

prostokąta wzdłuż jednego 

z jego boków.



WALEC

Pc = 2 ∙ π ∙ r ∙ (r + H)

Pb = 2 ∙ π ∙ r ∙ H

V= π ∙ r 2 ∙ H



CIEKAWOSTKI



Liczba „pi”- ciekawostki

◦ Liczba π należy do najbardziej rozpoznawalnych stałych 

matematycznych na świecie

◦ W piramidzie Cheopsa stosunek sumy długości dwóch boków 

podstawy wynosi 3,1416.



Liczba „pi”- ciekawostki:



Liczba „pi”- ciekawostki

◦ Symbol „ π” został 

wprowadzony przez 

walijskiego matematyka 

Williama Jonesa w 1706 roku.



Liczba „pi”- ciekawostki

◦ Liczba π ma swoich wielbicieli, 

którzy tworzą różne wiersze, 

opowiadania i limeryki, w 

których długość każdego słowa 

jest równa kolejnej cyfrze w 

rozwinięciu dziesiętnym liczby 

pi.



Liczba „pi”- ciekawostki

◦ 14 marca obchodzony jest 
Dzień Liczby Pi. Jest to święto, 
obchodzone corocznie w 
akademickich i szkolnych 
kręgach w USA (lokalnie w 
Polsce). Data nie jest 
przypadkowa- wywodzi się ze 
skojarzenia z pierwszymi 
cyframi rozszerzenia 

dziesiętnego liczby π (3.14).



BUDOWLE W 
KSZTAŁCIE BRYŁ 
OBROTOWYCH



Stadion Wembley- walec

◦ To narodowy stadion 
Anglii. Powstał w 2007 
roku, liczy 90 tysięcy 
miejsc, a pierwszy mecz 
rozegrano na nim 24 marca 
2007 roku (Anglia-
Włochy). Stadion Wembley 
jest drugim największym 
stadionem w Europie.



Stadion Wrocław (Tarczyński Arena)- walec

◦ Stadion piłkarski 
we Wrocławiu, stanowiący 
własność miasta Wrocław.
Jego głównym 
użytkownikiem jest klub 
piłkarski Śląsk Wrocław. 
Stadion był jedną z 
aren Euro 2012. Stadion 
spełnia wymogi najwyższej 
czwartej kategorii UEFA.



Templo Da Boa Vontade- stożek

◦ Templo Da Boa Vontade 

oznacza „Świątynia Dobrej 

Woli”. Znajduje się ona w 

Brazylii. W świątyni 

odbywają się wystawy, 

występy muzyczne, występy 

chórów, medytacja, modlitwy 

i wizyty przywódców 

religijnych.



Katedra w Maringá- stożek

◦ Rzymskokatolicka katedra w 

Maringá, w stanie Parana w 

Brazylii. Mająca 124 m wysokości, 

jest najwyższym kościołem obu 

Ameryk i szesnastym najwyższym 

kościołem świata.



The Shard- stożek

◦ Wieżowiec znajdujący się w 

londyńskiej dzielnicy 

Southwark, na 

południowym brzegu 

Tamizy, w Wielkiej 

Brytanii. „The Shard” 

oznacza „odłamek”. 



Domy typu trulli- stożek

◦ Włoska miejscowość 

Alberobello słynie z 

nietypowej formy 

budownictwa- domy mają 

kamienne dachy w 

kształcie stożków. 

Miasteczko wpisane jest na 

listę UNESCO.



Pawilon Wystawowy Nur-Sułtan 226- kula

◦



Technosphere- kula

◦ To projekt szklanego, 
ultranowoczesnego i 
ekologicznego budynku, 
który powstać ma w Dubaju. 
Do jego wzniesienia zostanie 
wykorzystana technologia i 
unikalne materiały, które 
będą naśladować naturalne 
procesy, zachodzące w 
naturze.





Marina City- walec

◦ Kompleks mieszkalno-usługowy 
w Chicago, obejmujący dwa 
bliźniacze wieżowce liczące 179 m 
wysokości. Marina City 
zbudowane zostało w latach 
1959–1968 według projektu 
Bertranda Goldberga. Był to 
eksperyment, którego celem było 
stworzenie „miasta w mieście”



Centrum Azrieli- walec

◦ Centrum biznesowo-

handlowe w osiedlu Ha-

Kirja we wschodniej części 

miasta Tel Awiw, w Izraelu. 

Centrum składa się z 

trzech drapaczy chmur, 

które są najlepiej znanymi 

budynkami w Izraelu.



Kościół św. Wacława- walec

◦ Nowoczesna budowla 

została zbudowana w 

czeskich Sazovicach jako 

walec, ponieważ okrąg 

zawsze był uważany za 

boski symbol, a nawiązując 

do rotundy z 10 wieku, 

narodził się ten projekt.







CTC „Obrotowa scena”- walec

◦ Latem 2018 roku oficjalnie 

otwarto CTC (China Textile 

Center) w Shaoxing w Chinach, 

zaprojektowane przez firmę 

architektoniczną ATAH. 

Epicentrum CTC jest sceną 

(Heli Stage) o futurystycznym, 

artystycznym wyglądzie.



Krzywa wieża w Pizie- walec

◦ Jedna z najbardziej znanych budowli świata, 

odwiedzana rocznie przez około 10 

milionów turystów; symbol miasta Pizy. Tak 

naprawdę jest dzwonnicą i należ do 

kompleksu zabudowań w stylu romańskim 

na Campo dei Miracoli, wpisanych w 1987r. 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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- Weronika Serafin


