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Ramowe plany nauczania fizyki przewidują 
w czteroletnim cyklu:

• w zakresie podstawowym 4 godziny zajęć 
(przez pierwsze trzy lata nauki)

• w klasach realizujących program 
rozszerzony 12 godzin zajęć klasowych 

• w naszej szkole dodatkowo realizujemy 
zajęcia laboratoryjne

• warto zaznaczyć, że znaczna część zajęć 
z fizyki odbywa się w podziale na grupy

Nasze szkolne sale fizyczne
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Naszym głównym celem jest  przygotowanie uczniów do studiowania 

na różnego typu kierunkach inżynierskich – zaopatrzenie ich w wiedzę 

fizyczną na odpowiednio wysokim poziomie. 

Duży nacisk kładziemy więc przede wszystkim na przygotowanie 

uczniów do matury. Robimy to dobrze – corocznie jesteśmy w czołówce 

szkół  naszego województwa i plasujemy się wysoko w rankingach 

maturalnych w Polsce.



FIZYKA W PLO PŁ

Oprócz zajęć przewidzianych planem 

nauczania w naszej szkole realizujemy 

zajęcia dodatkowe

• wspierające w nauce uczniów mających 

zaległości, wracających po nieobecnościach, 

czy mających wątpliwości w związku 

z realizowanym materiałem

• zajęcia przygotowujące do konkursów, 

w tym również do Olimpiady Fizycznej 

• zajęcia koła robotycznego POLY-BOTS
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LABORATORIUM

Dzięki współpracy 

z Politechniką Łódzką 

nasi uczniowie mogą 

uczestniczyć w zajęciach 

laboratoryjnych – rozwijać 

swoje umiejętności 

doświadczalne pracując 

jak studenci.

Współczynnik sprężystości szeregowego układu sprężyn można wyznaczać z dużym zaangażowaniem!
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Uczniowie naszego Liceum chętnie biorą udział w wielu konkursach fizycznych 
i osiągają w nich bardzo dobre wyniki. Wielu laureatów i finalistów zdobyło swe 
tytuły w:

• Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”,

• Internetowym Konkursie „First Step 

To Nobel Prize” O Puchar Rektora 

Politechniki Łódzkiej,

• Konkursie „Fascynująca fizyka”, 

• Konkursie „Piękne doświadczenie, 

fascynujące wyjaśnienie”,

• Konkursie Fizycznym dla klas II 

szkół ponadgimnazjalnych

Spora część osób na zdjęciach to miłośnicy fizyki 
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OLIMPIADA FIZYCZNA
W ostatnich latach nasi uczniowie regularnie 

zdobywali tytuły laureatów i  finalistów 

w tym najważniejszym konkursie fizycznym. 

W 2017 r. uczeń naszej szkoły Juliusz Neumann 

zakwalifikował się do Olimpiady 

Międzynarodowej, w której zdobył 

brązowy medal. 

FOT. GW

Trzeci od prawej   Juliusz Neuman PLO PŁ

OLIMPIADA ASTRONOMICZNA

W tym roku z nadzieją czekamy na start międzynarodowej odsłony 

Olimpiady Astronomicznej, do której zakwalifikował się Jakub Kappes.
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ROBOTYCY 
Z POLY-BOTS

We współpracy z Wydziałem 
Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej udało nam się stworzyć
warsztat, w którym miłośnicy 
robotyki, programowania 
i mechaniki uczą się i bawią 
budując robota. Mamy nadzieję, 
że wystartuje on w zawodach
FIRST GLOBAL.

W warsztacie Polybotsów burza mózgów programistów

I kolejne przeróbki robota.



FIZYKA W PLO PŁNIGDY NIE WIADOMO CO JESZCZE 
MOŻE WAS SPOTKAĆ W PLOPŁ

W tym roku gościł w naszej szkole NEWTON ROOM, a nasi 
uczniowie oraz uczniowie łódzkich podstawówek i liceów mieli szansę 
polatać w wirtualnej przestrzeni na symulatorach lotu uczestnicząc 
w zajęciach organizowanych we współpracy z norweską firmą non 
profit FIRST Scandinavia

Na zdjęciach nauczyciele i uczniowie oraz absolwenci PLO PŁ – instruktorzy w Newton Room oraz zajęcia otwarte dla mieszkańców Łodzi
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TO JEST TO!!!

Opracowanie B. Kłos


