
Изготвено от Самуил Йорданов 8г



• -> История на числото Пи

• -> Използването му в различни сфери

• -> Любопитни факти за числото ,,Пи:



Какво представлява?

• -> Числото ,,пи“ представлява 
отношението между дължината на дадена 
окръжност и нейния диаметър, а именно 
22/7.

-> Наричано още : Лудолфово число и 
Архимедова константа.

-> безкрайна непериодична дроб.

-> Денят, на който се празнува е 14 март



История

• -> Числото ,,Пи“ има близо четири хиляди 
години История …

• Различни откриватели:

а) Жителите на Месопотамия
-> забелязват плетейки кошници, че за 

точен диаметър им трябва около 3 пъти 
по-голяма дължина.

б) вавилонските магове
-> Математиците смятат, че 

вавилонските магове са го използвали 
при строежа на Вавилонската кула.



• а) Уилям Джоунс

-> През 1706г. Английският 
математик Уилям Джоунс използва за 
пръв път наименованието ,,Пи“.

• б) Леонард Ойлер 
-> благодарение на работата му, 

обозначаването му става общоприето 
в средата на ХVIII в.

• в) Лари Шоу
-> Организирал първото 

празнуване на Деня на числото ,,Пи“

История



• Практика в Геометрията:                      

формули:

а) за кръг и окръжност:                     б) обем на кълбо: в) повърхнина на сфера:

-> C = пd = 2пr -> V = 4/3пr3 -> S = 4пr2

-> S = пr2 -> V = 1/6пd3

* Най-вече се използва в решаването на задачи



Любопитни факти за числото ,,Пи“

• Тъй като точната числената 
стойност не е изчислена, ние не можем 
да изчислим точната стойност на 
кръг или повърхнина на сфера.

• Айнщайн е роден на 14 март, точно, 
когато е празника на деня на 
числото ,,Пи“.



• Освен че числото ,,Пи“ е част от 
математиката, то е и  част и от 
митологията.

• Пирамидите в Гиза са построени 
на принципите на ,,Пи“.

• Смята се, че древните вавилонци
първи са го изчислили и използвали,.

Те са го пресметнали като 3,125.



Още за любознайковците

• Знаете ли, че :

-> Според психолозите, хората са

обсебени от числото ,,Пи“, защото

човешкият мозък е обсебен от идеята 
да намира модели. 

-> Числото ,,Пи“ е вдъхновило създаването 
на специален език, наречен ,,Пилиш“. При 
него броят на буквите в последователни 
думи, трябва да отговарят на числоовите
стойности. Дори има написана книга.



Източници:

• -> -> (otvad.com)

• -> https://it.dir.bg/nauka/10-iznenadvashti-fakti-za-chisloto-pi

• -> Числото Пи - между познатото и неизвестното (hicomm.bg)

• -> Пи – Уикипедия (wikipedia.org)

https://otvad.com/i-pak-ljubopitno-matematichesko-savpadenie-v-chisloto-pi/
https://it.dir.bg/nauka/10-iznenadvashti-fakti-za-chisloto-pi
https://hicomm.bg/news/chisloto-pi-mezhdu-poznatoto-i-neizvestnoto.html#:~:text=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C,%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8


z

Интересни факти 
за числото ,,π’’



z

❖ До 31-я знак след десетичната запетая, 

числото изглежда така 

3,1415926535897932384626433832795.

❖ През XV в. иранският математик Ал Каши 

изчислява общо 16 цифри след 

десетичната запетая; през XVI в. 

белгиецът Андриан ван Ромен – 17, а 

немският математик Лудолф фон Цойлен 

– 35.



z❖ Числото пи има близо 4-

хилядолетна история, като за 

негови откриватели могат да 

се считат още жителите на 

Месопотамия, които 

забелязват, плетейки 

кошници, че за да ги направят 

с точния диаметър, е нужно 

материалът им да е с три 

пъти по-голяма дължина.



z❖ Денят на числото Пи 

се празнува на 14 

март, тъй като 3, 1 и 4 

са трите най-важни 

цифри на 

ирационалното число 

π в десетичния му 

вид. Може да се каже, 

че това е празник на 

математиката и най-

често се празнува с 

печене на голям брой 

пайове.



z

❖ Пирамидите в Гиза са построени на принципите на Пи. 

❖ Числото Пи е вдъхновило създаването на специален 

език, наречен Пилиш. При него броят на буквите в 

последователни думи трябва да отговарят на числовите 

стойности на Пи. На този език дори има написана книга.



z

Как звучи числото Пи?

Музикантът Дейвид Макдоналд е записал как звучи числото Пи с 

точност до 122 знака след десетичната запетая. Той успява да 

превърне всички числа в ноти.



z

Благодаря за 
вниманието!

Иванна Петрова 8Б клас номер 13



Числото Пи

Мая Димитрова 8г



Как точно се е появило?
Вавилонците и египтяните 
са първите, които започват 
да го използват.

Някой източници твърдят, че те просто са 
нарисували няколко кръга и с помощта на 
въжета са измерили диаметъра 
и обиколката му.

Така те намират, че ,,пи'' е 

по-голямо от 3 и използват 

за негова стойност 3,125



Как и Къде се използва?

В математиката ,,пи'' се 

определя като отношението 

на обиколката на 

окръжността към нейния 

диаметър

Числото се използва в 
математически формули 
повече от 250г.

Много от формулите 
съдържат ,,пи''

Атома на водорода



Денят на числото ПИ

Смята се ,че 14 март е денят на ,,пи'', но 
ЗАЩО точно този ден?

През 1988г. физика Лари Шоу 
използва американския модел за запис 
на календарната дата(3.14.в 
1:59ч.),което съвпада с първите разреди 
на числото и от тогава този ден е считан 
за денят на ,,пи''

Също и Айнщайн е роден на този 
ден и всъщност 14 март е признат 
за деня на математиката



Благодаря за отделеното време!







Денят Пи 

14 март

3 1 4



 Денят Пи 

американския модел

14 

март – 3/14

π = 3,14159...0



константа

математиката, физиката и

техниката



Числото π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа.



изчисляване на точната стойност

„За кръга“ 

3.14159265358979323846264338327950288...



най –

големия

безкрайни

Архимедова константа



евклидовата геометрия 

радиус



висшата математика

sinx = 0

cosx = 0 

еквивалентни



Как е леко и лесно запомнено π, всички знаят, щом желаят!

3, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 6



22 514 цифри

признава

14 март в 3:14 часа сутринта

Алберт Айнщайн Стивън
Хокинг

14 март



Благодаря за 
вниманието!

Изготвено от: 

Лора Лазарова, 11 “Б“ клас, 

спец. Интериорен дизайн


