Sprawozdanie z XI Środkowoeuropejskiej
Olimpiady Matematycznej

Jedenasta Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna odbyła się w Wilnie (Litwa) w dniach
21–27.08.2017. Oprócz dziesięciu krajów corocznie startujących w zawodach — Austrii, Chorwacji,
Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii oraz Węgier — swoją reprezentację
dodatkowo wystawiła Białoruś, wyjątkowo zaproszona w tym roku przez organizatorów zawodów.
Każda drużyna liczyła sześcioro uczniów. Polskę reprezentowali:
— Damian Burczyk, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni;
— Jakub Kamiński, Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu;
— Łukasz Kamiński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie;
— Aleksandra Kowalska, Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim;
— Jacek Salata, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
— Michał Siennicki, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie;
— Tomasz Cieśla — przewodniczący polskiej delegacji;
— Tomasz Szymczyk — zastępca przewodniczącego.
Zawody indywidualne odbyły się 23. sierpnia. Do rozwiązania były cztery zadania. Przyznano siedem
złotych, dziesięć srebrnych i osiemnaście brązowych medali. Oprócz tego dziesięcioro uczestników
zostało nagrodzonych wzmianką zaszczytną za w pełni poprawne rozwiązanie przynajmniej jednego
zadania. Dzień później rozegrano zawody drużynowe, na których było osiem zadań.
Polscy uczestnicy spisali się znakomicie. W zawodach indywidualnych wywalczyli jeden złoty, trzy
srebrne oraz jeden brązowy medal.
Zawody wygrał Węgier Dániel Simon, który bezbłędnie rozwiązał wszystkie zadania i uzyskał 32
pkt. na 32 możliwe do zdobycia. Najlepszy wynik wśród Polaków uzyskał Damian Burczyk (28 pkt.)
zajmując drugie miejsce. Na dziesiątym miejscu uplasowali się Jakub Kamiński i Michał Siennicki
(21 pkt.), a na trzynastym miejscu — Aleksandra Kowalska (20 pkt.). Wymieniona trójka zdobyła
srebrne medale. Na trzydziestym pierwszym miejscu znalazł się Jacek Salata, który uzyskał 13 pkt i
otrzymał brązowy medal. Łukasz Kamiński zdobył 11 pkt., co dało mu czterdzieste miejsce.
W zawodach drużynowych Polska zajęła pierwsze miejsce, Słowenia drugie, a Węgry — trzecie. Dwie
pierwsze drużyny uzyskały po 50 pkt. na 64 możliwe do zdobycia. Zgodnie z regulaminem zawodów
remis został rozstrzygnięty na korzyść drużyny, która bezbłędnie rozwiązała więcej zadań — Polacy
złożyli bezbłędne i kompletne rozwiązania sześciu zadań, a Słoweńcy tylko pięciu. Węgry zakończyły
zawody z 45 punktami. Tuż za podium znalazły się reprezentacje Białorusi oraz Chorwacji (44 pkt.).
Uroczyste zakończenie Olimpiady, pożegnalny bankiet oraz rozdanie nagród odbyły się 26 sierpnia.
Przyszłoroczne zawody odbędą się w Polsce.

Tomasz Cieśla
przewodniczący delegacji

