
szkoła/ kontakt profile 

I LO 

Adres 

ul. Zaułek Prosowy 1 

87-100 Toruń 

(56) 622 79 33 

sekretariat@1lo.torun.pl 

https://www.1lo.torun.pl/1lo/rekrutacja/  

DZIELNICA 
Stare Miasto 

 

Klasa 1a (humanistyczna)  

rozszerzony język polski, historia, WOS 

 

 

Klasa 1b (matematyczno-fizyczna) 
z informatyką; rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka 

Klasa 1c (matematyczno-geograficzna) 

z  rozszerzonym j.angielskim; rozszerzona geografia, język angielski, matematyka 

 

Klasa 1d (medioznawczo-językowa) - rozszerzony język polski, język angielski 

 

Klasa 1e (biologiczno-chemiczna) 
z rozszerzonym j. angielskim; rozszerzona biologia, chemia, język angielski 

II LO 

Adres 

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 

87-100 Toruń 

(56) 645 88 46 

sekretariat@drugielo.torun.pl 

http://drugielo.torun.pl/  

DZIELNICA 
Na Skarpie 

Klasa 1A (policyjna) - rozszerzony język angielski, WOS, geografia; przedmioty uzupełniające: 

edukacja policyjna, podstawy psychologii, filozofia 

 

 

Klasa 1B (policyjna) - rozszerzony język angielski, język polski, historia 

Klasa 1C (psychologiczno-pedagogiczna) - rozszerzony język polski, język angielski, biologia; 

przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, warsztaty kierunkowe, filozofia 

mailto:sekretariat@1lo.torun.pl
https://www.1lo.torun.pl/1lo/rekrutacja/
mailto:sekretariat@drugielo.torun.pl
http://drugielo.torun.pl/


III LO 

Adres 
ul. Raszei 1 

87-100 Toruń 

(56) 648 88 40 

sekretariat@3lo.torun.pl 

http://3lo.torun.pl/  

DZIELNICA 

Na Skarpie 

Klasa 1A (językowo-humanistyczna) - rozszerzony język polski, język 

angielski/historia/informatyka, język niemiecki DSD/historia sztuki/WOS/fizyka 

 

Klasa 1B (językowo-artystyczna) - rozszerzona geografia, język angielski/historia/informatyka, 

język niemiecki DSD/historia sztuki/WOS/fizyka 

Klasa 1C (językowo-medialna) - rozszerzona geografia, język angielski/historia/informatyka, 

język niemiecki DSD/historia sztuki/WOS/fizyka 

Klasa 1D (matematyczna) - rozszerzona matematyka, język angielski/historia/informatyka, język 

niemiecki DSD/historia sztuki/WOS/fizyka 

Klasa 1E (biologiczno-medyczna) - rozszerzona biologia, chemia, język angielski 

IV LO 

Adres 
ul. Warszawska 1/5 

87-100 Toruń 

(56) 622 12 28 

sekretariat@loiv.torun.pl 

https://loiv.torun.pl/  

 

Klasa 1A (biologiczno-chemiczna ,,medyczna") - rozszerzona biologia, chemia 

 

 

Klasa 1B (lingwistyczno-społeczna) - rozszerzony język angielski, język francuski/język 

niemiecki, WOS 

 

Klasa 1C (geograficzno-matematyczna ekonomiczna) - rozszerzona matematyka, geografia, 

język angielski 

Klasa 1D (matematyczno-fizyczna "autorska") - rozszerzona matematyka, fizyka, język 

angielski 

 

Klasa 1Ep (matematyczno-fizyczno-informatyczna "uniwersytecka") - rozszerzona 

matematyka, fizyka, informatyka 

V LO 

Adres 

Klasa 1A (humanistyczno-prawnicza) - rozszerzony język polski, język angielski, historia 

 

mailto:sekretariat@3lo.torun.pl
http://3lo.torun.pl/
mailto:sekretariat@loiv.torun.pl
https://loiv.torun.pl/


ul Sienkiewicza 34 

87-100 Toruń 

(56) 622 45 18 

sekretariat@vlo.torun.pl 

http://www.vlo.torun.pl/sv/  

 

 

 

Klasa 1B (matematyczno-fizyczna) - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka/język 

angielski 

Klasa 1C (humanistyczno-lingwistyczna) - rozszerzony język polski, język angielski 

Klasa 1D (biznesowo-ekonomiczna) - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski 

Klasa 1E (biologiczno-medyczna) - rozszerzona biologia, chemia 

VI LO 

Adres 
ul. Wojska Polskiego 47a 

87-100 Toruń 

(56) 623 17 09 

sekretariat@vilo.torun.pl 

http://www.vilo.torun.pl/  

DZIELNICA 

Mokre 

Klasa 1A mundurowa - rozszerzona geografia, historia, język angielski 

 

Klasa 1B pożarniczo-ratunkowa - rozszerzona biologia, język angielski, geografia 

VII LO 

Adres 
ul. Batorego 39b 

87-100 Toruń 

(56) 623 83 23 

lo7torun@wp.pl 

https://7lo.torun.pl/  

DZIELNICA 

Mokre 

Klasa 1A (humanistyczno-medialna) - rozszerzony język polski, historia, język angielski 

 

 

 

Klasa 1B (językowo-turystyczna) - rozszerzona geografia, język angielski, WOS/matematyka 

Klasa 1C (biologiczno-medyczna) - rozszerzona biologia, chemia, język angielski 

Klasa 1D (pedagogiczna, integracyjna) - rozszerzona geografia, język angielski, 

WOS/matematyka 

VIII LO 

Adres 

Klasa 1A ratowniczo-medyczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski 

 

mailto:sekretariat@vlo.torun.pl
http://www.vlo.torun.pl/sv/
mailto:sekretariat@vilo.torun.pl
http://www.vilo.torun.pl/
mailto:lo7torun@wp.pl
https://7lo.torun.pl/


ul. Grunwaldzka 33/35 

87-100 Toruń 

(56) 660 22 92 

sekretariat@8lo.torun.pl 

http://8lo.torun.pl/pl/  

DZIELNICA 

Chełmińskie Przedmieście 

 

 

 

 

Klasa 1B farmaceutyczno-medyczna - rozszerzona biologia, chemia 

 

Klasa 1C biznesowa - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski 

Klasa 1D prawno-obywatelska - rozszerzony WOS, historia 

Klasa 1E sportowa - rozszerzona geografia, język angielski, wychowanie fizyczne 

Klasa 1T teatralno-dziennikarska - rozszerzony język polski, język obcy, historia/WOS, 

matematyka 

IX LO 

Adres 
ul. Rydygiera 12a 

87-100 Toruń 

(56) 648 38 60 

ixlotorun@interia.pl 

http://ixlo.torun.pl/  

DZIELNICA 

Rubinkowo 

Klasa 1a (zdrowie i uroda) - rozszerzona biologia, chemia 

 

Klasa 1b (humanistyczno-pedagogiczny) - rozszerzona historia, język polski 

Klasa 1c (ogólna z językiem hiszpańskim) - rozszerzona geografia, język angielski 

X LO 

Adres 

pl. Św. Katarzyny 9 

87-100 Toruń 

(56) 622 27 33 

sekretariat@xlo.torun.pl 

http://www.xlo.torun.pl/  

Klasa 1A matematyczno-fizyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka 

Klasa 1B matematyczno-fizyczna (dwujęzyczna z język angielskim) - rozszerzony język 

angielski, matematyka, fizyka 

Klasa 1C biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia 

Klasa 1D społeczno-prawna (dwujęzyczna z językiem angielskim) - rozszerzony język polski, 

historia, język angielski 

Klasa 1E matematyczno-lingistyczna (dwujęzyczna z językiem angielskim) - rozszerzona 

matematyka, język angielski, geografia, francuski/niemiecki 

mailto:sekretariat@8lo.torun.pl
http://8lo.torun.pl/pl/
mailto:ixlotorun@interia.pl
http://ixlo.torun.pl/
mailto:sekretariat@xlo.torun.pl
http://www.xlo.torun.pl/


DZIELNICA 

Stare Miasto 

Klasa 1F matematyczno-biologiczno-chemiczna - rozszerzona matematyka, biologia, chemia 

Klasa 1G ogólna - rozszerzony język polski, język angielski, matematyka 

Liceum Franciszkańskie 

Adres 
ul. Poznańska 49 

87-100 Toruń 

(56) 662 62 53 

flo@flo.torun.pl 

http://flo.torun.pl/rekrutacja-20212022/  

DZIELNICA 
Podgórz 

Klasa językowa - rozszerzony język polski, historia, język angielski 

 

 

 

Klasa matematyczno-fizyczna - rozszerzona fizyka, matematyka, język angielski 

Klasa matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, informatyka, język angielski 

Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski 

Uniwersyteckie Liceum 

Ogólnokształcące UMK 

Adres 
ul. Szosa Chełmińska 83 

87-100 Toruń 

(56) 655 55 60 

szkola@liceum.umk.pl 

https://liceum.umk.pl/  

DZIELNICA 

Chełmińskie Przedmieście 

 

Klasa matematyczno-informatyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka 

 

 

 

Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka 

Klasa matematyczno-przyrodnicza - ścieżka chemiczno-fizyczna: rozszerzona chemia, fizyka, 

matematyka, ścieżka chemiczno-biologiczna: rozszerzona chemia, biologia, matematyka 

Klasa humanistyczno-społeczna - ścieżka społeczno-ekonomiczna: rozszerzona matematyka, 

geografia, język angielski, ścieżka humanistyczna: rozszerzona historia, język polski, język 

angielski 

 

mailto:flo@flo.torun.pl
http://flo.torun.pl/rekrutacja-20212022/
mailto:szkola@liceum.umk.pl
https://liceum.umk.pl/


 

 


