
LICZBA   π. 

 

   O liczbie π słyszał każdy. Kojarzy nam się z kołem (okręgiem) -  jest to 

długośd obwodu koła (okręgu) podzielona przez długośd średnicy. Jej wartośd 

jest stała i nie zależy od wielkości koła. Czy koło jest małe, czy duże – liczba π 

jest zawsze taka sama. Potrafimy podad jej wartośd – to około 3,14.  

  Przyjrzyjmy się π. Od kiedy jest znana ludzkości i czy zawsze wiedziano o 

niej to, co my wiemy dziś?        

  Biblia (I Księga Królewska, rozdział 7,23) podaje, że na zlecenie króla 

Salomona zbudowano kolisty zbiornik na wodę o obwodzie 30 łokci i średnicy 

10 łokci. Około roku 2000 p.n.e. Babilooczycy zauważyli, że okrąg jest  mniej 

więcej 3 razy dłuższy niż jego średnica i stosowali przybliżoną wartośd  π 

jako  
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   ( w starożytności nie   były znane ułamki dziesiętne).   

Początek teorii liczby π dał znany nam Archimedes. Około roku 225 p.n.e. 

określił przybliżona wartośd    π jako  
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  . Sam symbol π wprowadził   walijski 

matematyk Williams Jones w  1706r.  

Szwajcarski matematyk Johann Lambert w roku 1761 udowodnił, że 

liczba π jest niewymierna. Jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskooczone i nie 

widad w nim żadnej reguły. 20 pierwszych miejsc po przecinku to 

3,14159265358979323846…  

Natomiast w 1882r. niemiecki matematyk Ferdinand von Lindemann 

wykazał, że π jest „przestępna” tzn., że nie jest rozwiązaniem żadnego 

równania algebraicznego o współczynnikach wymiernych. Uczony ten rozwiązał 

też kwestię kwadratury koła. Zadanie polegało na tym, by dla danego koła  

skonstruowad kwadrat o tym samym polu, korzystając tylko z cyrkla i linijki bez 

skali. Lindemann wykazał, że taka konstrukcja jest niewykonalna. Stąd zwrot 

„kwadratura koła” oznacz coś absolutnie niemożliwego. 

  Dzięki komputerom możemy poszukiwad coraz dokładniejszego 

rozwinięcia liczby π. Do roku 2002 obliczono π do 1 241 100 000 000 miejsca po 



przecinku.   Do praktycznych obliczeo często wystarczy przybliżenie 

Archimedesa  
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  lub zapisane w ułamku dziesiętnym 3,14. 

 W zapamiętaniu ilości cyfr po przecinku liczby π może pomóc poezja.  

W 1949r. polski matematyk i fizyk Witold Rybczyoski ogłosił konkurs na 

napisanie tzw. π – poematu, w który liczba liter w poszczególnych słowach 

odpowiadałaby kolejnym cyfrom liczby π. Oto tekst w języku polskim i 

angielskim: 

Jaś o kole z werwą dyskutuje, 

bo dobrze temat ten czuje. 

Zastąpił ludolfinę słowami wierszyka. 

Czy ty już odgadłeś, skąd zmiana ta wynika?.. 

For a time i stood pondering 

on circle size. The large 

computer mainframe quietly processed 

all of its assembly code. Inside my entire… 

 Liczba π występuje w wielu zagadnieniach  matematycznych. Uczeni, 

którzy poszukują kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos 

drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty 

spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat. 

 

 

 

 

 

   


