
Informacje ogólne 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia 
i chemia 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, 
biologia i chemia 

Języki obce: pierwszy angielski, drugi (do wyboru): francuski 
lub niemiecki 
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INFORMACJE NA 
STRONIE SZKOŁY 

  h#ps://
loiv.torun.pl/ 
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PORTAL NABORU 

ELEKTRONICZNEGO 
 https://

torun.edu.com.pl/
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IV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W TORUNIU  

Patronat UMK: 
Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera, 
Wydział Nauk 
Biologicznych 

i Weterynaryjnych 
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ADRES E-MAIL  

rekrutacja@loiv.torun.pl 

https://loiv.torun.pl/
https://loiv.torun.pl/
https://torun.edu.com.pl/
https://torun.edu.com.pl/


Wysokie wyniki egzaminów maturalnych pozwalają na podjęcie studiów 
medycznych, biologicznych ochrony zdrowia oraz różnych kierunków 
przyrodniczych na najlepszych uczelniach w Polsce. 

Inicjatywy  
• wykłady i zajęcia prowadzone przez 
pracowników Wydziału 
Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 
UMK i Collegium Medicum UMK 

•  warsztaty doświadczalne w Centrum 
Nauki Młyn Wiedzy oraz zajęcia 
terenowe w Ogrodzie 
Zoobotanicznym w Toruniu 

• współpraca z Kołem Chemicznym 
prowadzonym przez studentów UMK 

• dwustronna wymiana młodzieży ze 
szkołami w USA (Filadelfia)  i Francji 
(Angers),  program Erasmus+ 
realizowany we współpracy ze 
szkołami z Francji (Angers) i Niemiec 
(Brema). 
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Sukcesy 
• Olimpiada Biologiczna, Olimpiada 
Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, 
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, 
Olimpiada Wiedzy o Mózgu 

• Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. 
Swinarskiego, Konkurs Chemiczny 
Politechniki Gdańskiej „WYGRAJ INDEKS” 

- Przedmiotem dodatkowym jest język 
angielski w naukach przyrodniczych 

- Możliwość uczestnictwa w lektoracie 
języka chińskiego lub japońskiego. 
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• Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK 
• Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 
UMK 

• Wydział Chemii UMK 
• Centrum Nauki Młyn Wiedzy 

• medycyna 
• stomatologia 
• farmacja 
• weterynaria 
• fizykoterapia 
• biologia 
• analityka medyczna 
• chemia 

• pielęgniarstwo 
• dietetyka 
• bioinżynieria 
• kosmetologia 
• optometria 
• ratownictwo medyczne  
• ochrona środowiska 
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