
Informacja dla – kandydatów do klas pierwszych
liceum ogólnokształcącego w r. szk. 2021/2022.

W roku szkolnym 2021/2022 IV LO w Toruniu przyjmie uczniów do 5 klas pierwszych.

Wszystkie klasy w szkole objęte są patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Klasa
Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty na świadectwie
punktowane w rekrutacji:

Języki obce
nauczane w klasie

1A
biologiczno - chemiczna

„medyczna”

biologia,
chemia;

 j. polski,
 matematyka,
 biologia,
 chemia;

 pierwszy: j. angielski
 drugi: j. francuski lub 

j. niemiecki

1B
lingwistyczno - społeczna

j. angielski,
 j. niemiecki lub 

j. francuski*
 WoS;

 j. polski,
 matematyka,
 j. obcy,
 WoS lub historia;

 pierwszy: j. angielski
 drugi j. niemiecki lub 

j. francuski*

1C
ekonomiczno - językowa

matematyka,
geografia,
j. angielski;

 j. polski,
  matematyka,
 j. obcy,
 geografia;

 pierwszy: j. angielski
 drugi: j. francuski lub 

j. niemiecki

1D
matematyczno - fizyczno -

językowa

matematyka,
fizyka,
j. angielski;

 j. polski,
 matematyka,
 j. obcy,
 fizyka;

 pierwszy: j. angielski
 drugi: j. francuski lub 

j. niemiecki

1E
matematyczno - fizyczno -

informatyczna
„uniwersytecka”

matematyka,
fizyka,
informatyka;

 j. polski,
 matematyka,
  j. obcy,
  fizyka;

 pierwszy: j. angielski
 drugi: j. francuski lub 

j. niemiecki

*Grupa z rozszerzonym językiem francuskim w klasie 1B zostanie utworzona pod warunkiem 
zadeklarowania wyboru języka francuskiego przez odpowiednią liczbę kandydatów do 21.06.2020 r. W 
razie braku możliwości utworzenia grupy, kandydaci będą powiadomieni o możliwości zmiany deklaracji 
wyboru grupy lub klasy w terminie 23 i 24.06.2020 r.

 Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestnictwa w lektoracie języka chińskiego lub japońskiego.
 Termin składania podań w elektronicznym systemie naboru: PN 17.05 – PN 21.06.2021 do godz. 15:00
 Dla klasy 1E obowiązuje skrócony termin składania podań: PN 17.05 – PN 31.05.2021 do godz. 15:00
 Do klasy 1E obowiązuje sprawdzian predyspozycji matematycznych. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem 

ubiegania się o przyjęcie do tej klasy.  Terminy sprawdzianu: we wtorek 8 czerwca 2021 godz. 10:00 a dodatkowo 
(dla osób, które z przyczyn niezależnych od nich nie będą mogły w nim uczestniczyć) we wtorek 15 czerwca 2021 
godz. 10:00

 Ze sprawdzianu zwolnieni są: 
 laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz laureaci i finaliści Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej;
 laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego konkursów z matematyki oraz fizyki  (nie dotyczy Konkursu Wojewódzkiego z 

Fizyki i Astronomii)
 laureaci i finaliści konkursu matematycznego Liga Zadaniowa
 zdobywcy I lub II miejsca w dwóch kolejnych edycjach konkursu matematycznego Liga Zadaniowa

Szczegółowe informacje na stronie szkoły  https://loiv.torun.pl/ i pod adresem poczty  
elektronicznej rekrutacja@loiv.torun.pl
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