
Idén Brisbane városában, Ausztráliában került megrendezésre a 25. Nemzetközi Informatika 
Diákolimpia, ahol a válogató versenyen nyújtott teljesítményem alapján lehetőségem volt részt 
venni. 

Az utazásra három csapattársammal illetve két felkészítő tanárunkkal együtt került sor 
Frankfurton és Szingapúron keresztül repülővel. Brisbane-be, ami Ausztrália nyugati partján 
fekszik, és Queensland állam fővárosa, több mint 27 órányi utazás után érkeztünk, ami a 8 órányi 
idő eltolódással együtt véve nagyon kifárasztotta a csapatot.  

 

 
 

Szerencsére az első versenynapig egészen sikerült kipihennünk magunkat, ezalatt a 
nyitóceremónia és egyéb hivatalos programok mellett jutott némi időnk szétnézni a városban, és 
megismerkednünk az eltérő kultúrával is, ami természetesen óriási élmény volt számunkra. 
Emellett a versenyen résztvevő 80 ország 315 versenyzőjének színes kultúrája is rengeteg 
felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. 

 

 
 



A verseny két ötórás versenynapból állt 3-3 problémával, amikkel összesen 600 pontot 
lehet elérni. 

Az idén próbálkoztak a szervezők először a verseny során teljes visszajelzéses online 
rendszerrel, ami annyit takar, hogy a versenyzők miden pillanatban tudhatják, mennyi pontot ér 
addigi munkájuk. Ez talán még izgalmasabbá tette volna a versenyt, de sajnálatos módon a 
rendszer nem működött hibátlanul. Szerencsére engem ezek a problémák kevésbé érintettek, így 
az első versenynapon 214 pontot szereztem, amivel igen jó, ezüstérmes helyen álltam. A második 
versenynap sajnos kevésbé jól alakult, 94 pontot kaptam a valamivel nehezebb feladatokra, amivel így 
összesítésben bronzérmes helyre csúsztam 309 pontommal, a pillanatnyi csalódás után persze ezzel az 
eredménnyel is elégedett voltam, és büszkeséggel töltött el. A magyar csapat egyébként egyik 
csapattársam révén egy ezüstéremmel is gazdagabb lett. 

 
A verseny izgalmait két kiránduláson heverhettük ki. Először is ellátogattunk az Australia 

Zoo-ba, egy óriási állatkertbe, ahol az általunk ismert állatok mellett rengeteg különleges helyi 
élőlényt is láthattunk, és persze koalát meg kengurut is simogattunk. Másnap pedig az óceánban 
gyönyörködhetünk, ahol annak ellenére, hogy Ausztráliában éppen tél volt, szikrázó napsütésben 
még fürödni is tudtunk. Ezután még egy akváriumban is jártunk, ahol egy fóka show-t is 
megnéztünk. 

 
Nagyon örülök, hogy ezeket a felejthetetlen dolgokat átélhettem, valószínűleg a 

diákolimpia nélkül sosem jutottam volna ilyen távoli helyre. Ezt a szép élményt eredményem 
pedig csak fokozza számomra. Remélem a jövő évi diákolimpián, Taipei-ben is képviselhetem 
Magyarországot, ehhez viszont a következő tanévben is keményen kell dolgoznom mind nekem, 
mind felkészítő tanáraimnak. 
 


