
Informacje ogólne 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka i język angielski 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, 
język obcy i fizyka 

Języki obce: pierwszy angielski (rozszerzony), drugi  
(do wyboru): francuski lub niemiecki 
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1D AUTORSKA 
KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA  

4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                             2021/2022

TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

PN 17.05 – PN 21.06.2021 
do godz. 15:00 
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INFORMACJE NA 
STRONIE SZKOŁY 

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

2
PORTAL NABORU 

ELEKTRONICZNEGO 
 https://

torun.edu.com.pl/
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IV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W TORUNIU  

Patronat UMK: 
Wydział Fizyki, 

Astronomii  
i Informatyki 
Stosowanej  

oraz Matematyki  
i Informatyki 
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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 
osiągane przez absolwentów pozwalają na podjęcie studiów politechnicznych  
oraz na kierunkach nauk ścisłych i ekonomiczno-biznesowych na najlepszych 
uczelniach w Polsce. 

Inicjatywy  
• Dzień Fizyki w IV LO 
• koła matematyczne, fizyczne, 

statystyczne i informatyczne 
• wykłady i zajęcia na Wydziale 

Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej 
oraz na Wydziale Matematyki 
i Informatyki UMK 

• nietypowe zajęcia WF - w kajakach, na 
rowerach, w marszu na orientację, na 

łyżwach i na rolkach 
lub w rytmie zumby 

• 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 Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, 
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada 
Statystyczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej 
• Konkursy: Turniej Młodych Fizyków, Międzynarodowy 

Konkurs Drużynowy Nabój Fizyczny, Międzynarodowy 
Konkurs Drużynowy Online Physics Brawl, 
Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko 

- Zajęcia dodatkowe: koła 
matematyczne, fizyczne, 
informatyczne 

- Możliwość uczestnictwa w lektoracie 
języka chińskiego lub japońskiego.



Współpraca 

Studia 
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• Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 
• Wydział Matematyki i Informatyki UMK 

• matematyka 
• fizyka 
• informatyka 
• fizyka techniczna 
• ekonomia 
• mechatronika 

• finanse 
• robotyka 
• elektronika 
• budownictwo 
• inne kierunki 
politechniczne  
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