
„MATEMATYKA W KAŻDYM ASPEKCIE 
NASZEGO ŻYCIA”

Czyli o ciągu Fibonacciego i 

złotej liczbie…



DLACZEGO 
POSTANOWIŁAM 

ZROBIĆ 
PREZENTACJĘ 

NA TEN TEMAT?

Czy słyszałeś kiedyś o ciągu Fibonacciego, złotej 
spirali, złotej liczbie zwanej również niekiedy boską 
proporcją? Nie przejmuj się, jeśli nie- nie wie o niej 
dużo osób. Uważam, że jest to na tyle ważna i 
ciekawa sprawa, że należy z nią zapoznać dużo 
więcej osób. Postaram się w tej prezentacji was 
zaciekawić i wszystko dokładnie wytłumaczyć. Mnie 
bardzo zainteresował ten temat, więc mam nadzieję, 
że i ty dasz się ponieść tej niezwykłej zależności.



KIM BYŁ 
FIBONACCI?

Fibonacci (Leonardo z Pizy; ur. ok. 
1175 w Pizie – zm. 1250) – włoski 
matematyk, znany jako Leonardo 
Fibonacci, Filius Bonacci (syn 
Bonacciego), Leonardo Pisano (z 
Pizy). 



JEGO PRACE 
I ROZPRAWY

Napisał szereg rozpraw matematycznych, 
z których wiele zaginęło. Wśród prac, 
których kopie zachowały się do czasów 
współczesnych znajdują się: 

•Liber Abaci(1202), gdzie opisał system 
pozycyjny liczb i wyłożył podstawy 
arytmetyki;

•Practica geometriae (1220), będące 
połączeniem algebry i geometrii, oraz

•Flos (1225) i Liber quadratorum.

Prace Fibonacciego zawierają szereg 
matematycznych problemów.



CZYM JEST I 
ZASADA 

POWSTANIA 
CIĄGU 

FIBONACCIEGO

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb 
naturalnych określony rekurencyjnie w 
sposób następujący: Pierwszy wyraz jest 
równy 1(choć czasem podaje się jako 0), 
drugi jest równy 1, każdy następny jest 
sumą dwóch poprzednich i tak ciągnie się 
w nieskończoność. Nie byłoby w tym ciągu 
nic dziwnego, gdyby nie to, że pojawia się 
on niemal wszędzie o czym opowiem w 
dalszej części prezentacji.

Fibonacci podał wzór określający zasady 
powstawania i kolejnych liczb tego ciągu. 
W poniższym slajdzie postaram się to 
pokazać.



1  1                                                                                     

1+1=2

1  1+2=3

1  1  2+3=5 

1  1  2  3+5=8

1  1  2  3  5+8=13

1  1  2  3  5  8+13=21

1  1  2  3  5  8  13+21=34

1  1  2  3  5  8  13  21+34=55

1 1  2  3  5  8  13  21  34+55=89

Wyrazy tego ciągu są nazywane liczbami Fibonacciego. Ciąg ten posiada kilka 
wyjątkowych właściwości, o czym w kolejnych slajdach. Co ciekawe, gdy podzieli 
się przez siebie dwa kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego, to stosunek tych liczb 
będzie zawsze równy w przybliżeniu tej samej liczbie, jakiej? Zapraszam dalej



1  2  3  5  8  13  21  34  55  89...

3/2=1.5           13/21=1.615       89/55=1.618
(jeszcze słabsze przybliżenie)                 (słabsze przybliżenie)                                       (dobre przybliżenie)

Im większe wyrazy ciągu podzielimy, 
tym dokładniejsze uzyskamy 
przybliżenie.



STOSUNKI DWÓCH KOLEJNYCH WYRAZÓW CIĄGU
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 10946…

1/1=1                                                                                144/89= 1.617977528

2/1=2                                                                                233/144= 1.618055556

3/2=1.5                                                                              377/233= 1.618025751

5/3=1.666666667                                                              610/377= 1.618037135

8/5=1.6                                                                               987/610= 1.618032787

13/8=1.625                                                                           1597/987= 1.618034448

21/13= 1.615384615                                                            2584/1597= 1.618033813

34/21=1.619047619                                                               4181/2584= 1.618034056

55/34=1.617647059                                                                6765/4181= 1.618033963

89/55= 1.618181818                                                                10946/6765= 1.618033999



ZŁOTA 
LICZBA

Liczba powstała w slajdzie wyżej nazywana jest 
złotą liczbą, czasem również złotym podziałem lub 
boską proporcją. Oznacza się ją Phi.

= 1.618033988749…

I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
liczba Phi i wyrazu ciągu Fibonacciego nie pojawiały 
się dosłownie wszędzie. Ale zanim o tym gdzie 
dokładnie, wytłumaczę jeszcze jedną rzecz.



ZŁOTA SPIRALA
To graficzna interpretacja ciągu Fibonacciego, przedstawię ją poniżej. Jak widać składa 
się ona z mniejszych i większych kwadratów o bokach kolejno takich jak liczby z ciągu.                                       

Między nimi narysowana jest 

spirala, o której mowa.                                                                                           a

Tworzy się ją poprzez wpisanie

jej w miejscach styczności 

odcinków o proporcji Phi.

𝑎 + 𝑏

𝑎
=
𝑎

𝑏
=



CIĄG FIBONACCIEGO W KWIATACH I 
OWOCACH.

Czy przyjrzałeś się kiedyś dokładnie liczbie płatków na różnego rodzaju kwiatach? Jakby się 
przyjrzeć większość kwiatów ma liczbę płatków, która jest liczbą Fibonacciego. Sekcje w 
owocach mają swoje liczby, które są właśnie liczbami Fibonacciego. Nietrudno jest też 
odnaleźć pośrodku złotą spiralę. Podam kilka przykładów…



CIĄG FIBONACCIEGO W NATURZE I 
KATAKLIZMACH
Popatrzmy również na huragany, galaktykę, czy chociażby fale morskie. Czy nie mają one 
znajomej spirali?

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://zloty-podzial-i-ciag-fibonacciego.manifo.com/galeria&psig=AOvVaw3IltOaMwYAHtp9zLEWQ8q9&ust=1608579754541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiCodmo3e0CFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://zloty-podzial-i-ciag-fibonacciego.manifo.com/galeria&psig=AOvVaw3IltOaMwYAHtp9zLEWQ8q9&ust=1608579754541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiCodmo3e0CFQAAAAAdAAAAABA2


CIĄG FIBONACCIEGO W ORGANIZMACH 
ŻYWYCH
Pod lupę weźmy tym razem zwierzęta. Widzimy w nich coś znajomego?



CIĄG FIBONACCIEGO W ANATOMII 
LUDZKIEGO CIAŁA
Złoty podział i liczbę Phi odnajdziemy również w proporcjach naszego ciała. Co 
prawda nie u każdego człowieka będą one idealnie zachowane, lecz zbliżone. 
Idealny złoty podział występuje w przypadku „idealnego” ludzkiego ciała.



CIĄG FIBONACCIEGO W MUZYCE

Co ciekawe ciąg ten występuje nawet w muzyce. Przyjrzyjmy się Kanonowi D-Dur 
Pachelbela. Nie są to liczby Fibonacciego? Obecnie fragment tego kanonu 
odnajdziesz w ogromnej ilości utworów



CIĄG FIBONACCIEGO W ARCHITEKTURZE
Czy wiecie, ę przed Fibonaccim o Złotej proporcji wiedzieli już starożytni Grecy lub 
Egipcjanie? Potwierdzają to ich niezwykłe budowle. Przedstawię tu też te 
nowocześniejsze budowle np. Katedra Notre Dame.



CIĄG FIBONACCIEGO W SZTUCE
Czy wiedzieliście, że dzieła przedstawione poniżej też zachowują złotą proporcję?



CIĄG FIBONACCIEGO W LOGACH

A loga różnych marek? One także się zgadzają z założeniami Fibonacciego. 
Zobaczmy.



PODSUMOWANIE
Jak więc widzicie- matematyka naprawdę jest wszędzie 
i wcale nie spontanicznie i nieprzemyślanie. Co sądzicie o 
ciągu Fibonacciego, złotym podziale i tym wszystkim? 
Czy waszym zdaniem ma to jakieś powiązania? Ten 
temat jest wart dowiedzenia się o nim co nieco, więc 
bardzo cieszy mnie, że natrafiliście na tą prezentację. 
Mam nadzieję, że coś wam rozjaśniłam, że 
dowiedzieliście się czegoś nowego oraz, że 
uświadomiliście sobie jak potężną i wszechobecną nauką 
jest matematyka.



PREZENTACJA WYKONANA PRZEZ JULITĘ ŻAK, UCZENNICĘ 
KLASY 7B
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