
Informacje ogólne 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka oraz informatyka 

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

Języki obce: pierwszy angielski, drugi (do wyboru): francuski 
lub niemiecki 
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1E UNIWERSYTECKA 
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TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

PN 17.05 – PN 31.05.2021 
do godz. 15:00 
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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: 
Wydział Matematyki 

i Informatyki 
oraz Fizyki, 
Astronomii  

i Informatyki 
Stosowanej 
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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 
Matematyki i Informatyki oraz  

  na  Wydziale Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej 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

- Zajęcia dodatkowe: koła 
matematyczne, fizyczne, 
informatyczne. 

- Możliwość uczestnictwa w lektoracie 
języka chińskiego lub japońskiego. 



Współpraca 

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

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

• robotyka 
• elektronika 
• budownictwo 
• inne kierunki 
politechniczne 

Do klas obowiązuje sprawdzian predyspozycji 
matematycznych 

Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do 
tej klasy. 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 



Termin sprawdzianu predyspozycji matematycznych: 

wtorek 8 czerwca 2021, godz. 10:00 a dla osób, które z ważnych 
przyczyn nie będą mogły w nim uczestniczyć, dodatkowo wtorek 

15 czerwca 2021, godz. 10:00 

Program Klasy 
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Do klasy uniwersyteckiej zapraszamy każdego,  
kto znajduje radość w  rozwiązywaniu zadań 
matematycznych, interesuje się otaczającym go światem 
i czuje potrzebę wyjaśniania zjawisk fizycznych, z którymi 
się styka, uświadamia sobie, że we współczesnym 
świecie dobrze jest umieć mądrze korzystać 
z komputerów. 

Zależy nam na tym, aby klasy, w których uczymy, stanowiły grupy 
przyjaciół o wspólnych zainteresowaniach. Taka atmosfera sprzyja 
dyskusjom i wzajemnemu wzbogacaniu się. Cenimy bardzo aktywną 
postawę uczniów na zajęciach, a  zadawanie przez nich pytań jest 
oczywistym elementem każdej lekcji. 

W pracy z uczniami stosujemy indywidualne podejście. 
Obejmujemy troskliwą opieką uczniów szczególnie 
zainteresowanych przedmiotem. 



Matematyka 
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Nauczanie matematyki odbywa się w oparciu o  autorski program 
zawierający treści matematyczne znacznie bogatsze od treści nauczanych 
w ramach powszechnie używanych programów o zakresie rozszerzonym. 
Przewiduje on zapoznanie uczniów w pogłębiony sposób z  metodami 
matematycznego wnioskowania oraz z wybranymi praktycznymi 
zastosowaniami matematyki. 

Jego realizacja gwarantuje przygotowanie uczniów do rozszerzonej 
matury, a także ułatwia studiowanie na kierunkach uniwersyteckich 
politechnicznych i ekonomicznych. 

Oprócz kursu obowiązkowego proponujemy uczniom możliwość 
uczestnictwa w pracach koła matematycznego na dwóch poziomach: koła 
dla klas pierwszych i koła olimpijskiego.  

Uczniowie o szczególnych zainteresowaniach matematycznych, 
za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach 
dla studentów na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK; po zaliczeniu 
ćwiczeń i zdaniu egzaminu otrzymują odpowiednie zaświadczenie. 

Fizyka

Fizyka nauczana jest w zakresie rozszerzonym. Szczególnie zależy 
nam na kształtowaniu głębokiego rozumienia praw fizyki. Dzięki 
stosunkowo dużej liczbie godzin możliwe jest poruszanie zagadnień 
wykraczających poza obowiązujący zakres materiału. Stanowi to 
podstawę bardzo dobrego przygotowania do matury z fizyki oraz do 
przyszłych studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Uczniowie 
klas uniwersyteckich mogą rozwijać swoje zainteresowania na 
zajęciach koła fizycznego lub koła olimpijskiego.  



Informatyka
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Informatyka nauczana jest w zakresie rozszerzonym. Lekcje 
umożliwiają pogłębienie rozumienia pojęć matematycznych 
i  fizycznych, m. in. dzięki rozwiązywaniu problemów z tych dziedzin 
metodami informatycznymi, a także zastosowaniu oprogramowania 
wspomagającego nauczanie przedmiotów ścisłych. Program nauczania 
obejmuje między innymi algorytmikę wraz z programowaniem  
oraz nowoczesne technologie informatyczne. Swoje pasje uczniowie 
mogą rozwijać na zajęciach koła informatycznego organizowanego 
w zależności od potrzeb i zainteresowania przedmiotem. 

Layout: Zuzanna Wadowska
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