
Informacje ogólne 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
język niemiecki lub francuski i wiedza o społeczeństwie (zajęcia 
częściowo prowadzone przez pracownikow UMK) 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, 
język obcy i wos lub historia 

Języki obce nauczane są jako przedmioty rozszerzone 
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TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

PN 17.05 – PN 21.06.2021 
do godz. 15:00 
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INFORMACJE NA 
STRONIE SZKOŁY 
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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: 
Wydział Historyczny, 
Nauk Historycznych, 

Prawa 
i Administracji, 
Nauk o Polityce 

i Bezpieczeństwie 
oraz Studium 

języków Obcych  
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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 filologicznych, społecznych, prawnych oraz na innych 
kierunkach na najlepszych uczelniach w kraju. 

Inicjatywy  
 • możliwość ubiegania się o stypendium do 

Miyagi Gakuin High School w Sendai 
(w 2020 r. 2 uczennice IV LO uzyskały 
stypendium), Kanto Gakuin Mutsuura 
w Jokohamie (w 2021 r. 1 uczennica IV LO 
uzyskała stypendium) i nawiązanie 
współpracy z Yamanashi Eiwa Gakuin  
w Koufu.  

• wykłady i inne zajęcia na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, w tym możliwość 
realizacji wybranych zajęć na Wydziale 
Filologicznym na prawach studentów  
[z wpisem do USOS] i współpraca  

  ze studenckimi kołami naukowymi 
• Współpraca z Fundacją ProPublica  „Teraz 

Ty bądź sędzią”, udział w symulacjach 
rozpraw sądowych 

• Organizacja w ramach edukacji prawnej  
i popularyzacji wiedzy prawniczej, 
„Europejskiego Dzień Prawnika”, spotkania 
z prawnikami (adwokaci, radcowie prawni) 

•  wycieczki programowe: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Parlament RP, 
Muzeum Polin, Muzeum II Wojny 

Światowej, Europejskie Centrum 
Solidarności 

• wycieczki do Niemiec i Francji 
• program Szkoła Humanitarna PAH 
 • Święto Frankofonii, Karnawał Niemiecki, 

Dni Języka Angielskiego, Tea Day, Dzień Św. 
Patryka, Scrabble Week 

• 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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Przedmiotem dodatkowym jest Kultura i tradycja 
Dalekiego Wschodu z elementami jęz. chińskiego 
i jęz. japońskiego (zajęcia częściowo prowadzone 
przez pracowników UMK) oraz możliwość 
uczestnictwa w lektoracie języka chińskiego 
lub japońskiego. Lektorat języka chińskiego 
prowadzony jest przez nauczycielkę 
z Chin (współpraca z Fundacją HAN BAN). 

知
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Sukcesy 
• Olimpiady: Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, 

Języka Niemieckiego, Literatury i Języka Polskiego, 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historyczna 

• Konkursy: Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, 
Befriended with English Idioms, One Actor Theatre, 
Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego. 

• Wydziały patronackie UMK  
• Miyagi Gakuin High School w Sendai, Kanto Gakuin 

Mutsuura w Jokohamie, Yamanashi Eiwa Gakuin w Koufu 
w Japonii 

• Alliance Française

• prawo 
• administracja i cyfryzacja 
• filologia tłumaczeniowa angielska, 

germańska, romańska 
• europeistyka 
• stosunki międzynarodowe 

• dziennikarstwo 
• japonistyka 
• architektura informacji 
• lingwistyka dla biznesu 
• politologia 
• kognitywistyka 

Współpraca

Studia

Grupa z rozszerzonym językiem francuskim zostanie utworzona pod warunkiem zadeklarowania wyboru języka 
francuskiego przez odpowiednią liczbę kandydatów do 21.06.2021 r. W razie braku możliwości utworzenia grupy, 
kandydaci będą powiadomieni o konieczności zmiany deklaracji wyboru grupy lub klasy w terminie do 24.06.2021 r. 
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