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De eerste nationale wiskunde competities werden gehouden in Hongarije in 1894 en  in Roemenië in 
1898. Deze competities waren zeer waardevol . Dit uitte zich vooral in het stijgende wiskunde niveau van 
een groot deel van de middelbare school leerlingen en in het ontdekken van uitzonderlijk getalenteerde 
leerlingen. 
  
Roemenië was de initiatiefnemer van de eerste international competitie. Het idee hiervoor kwam van de 
Roemeense wiskundige Tiberiu Roman in 1956. Na grondige voorbereidingen werd de eerste 
internationale wiskunde olympiade (IMO) gehouden in 1959 in Brasov (Orasul Stalin ) in Roemenië van 23 
juli tot 31 juli. De organisatie was in handen van het SSMF ( Roemeense vereniging voor wiskunde en 
fysica), gesteund door het Ministerie van Onderwijs. 
 
Er werden uitnodigingen gestuurd naar de Wiskunde Verenigingen en de Ministeries van Onderwijs van 
alle Europese communistische landen. Er namen  7 landen deel ( Albanië was uitgenodigd maar was 
afwezig ) met in het totaal 52 deelnemers, waaronder 4 vrouwelijke. Elke ploeg bestond uit 8 deelnemers  
en een delegatieleider. Enkel Rusland  vaardigde slechts 4 studenten  af en daarom werd hun resultaat 
verdubbeld .  De delegatieleiders vormden de jury voorgezeten door prof. G.D. Simonescu van Boekarest. 
 
De delegaties werden samengeteld uit studenten uit het middelbaar onderwijs, die de beste scores 
hadden op hun nationale wiskunde olympiades. Omdat de DDR geen wiskunde olympiade had werd de 
delegatie samengesteld uit leerlingen die een uitmuntend resultaat hadden op hun eindexamen.  
 
De jury koos 6 vragen uit de voorstellen gedaan door de verschillende delegatieleiders. Ze werden dan 
vertaald in 7 talen. Omdat de vragen verschilden van moeilijkheidsgraad werden ze verschillend 
gekwoteerd.  Maximaal konden er 5+8+7+5+8+7 = 40 punten worden gescoord. De eerste dag  bestond 
de test  uit vragen over rekenkunde, algebra en driehoeksmeetkunde.  De tweede dag   handelde de proef  
over meetkunde. De deelnemers kregen elke dag  3 uur tijd om de vragen te beantwoorden. 
 
Een gouden medaille werd er gegeven voor de student die 37 of meer scoorde, zilver voor 36 en brons 
voor 34 of 35. 
Eén leerling, uit Tsjechoslowakije behaalde het maximum aantal punten. De tweede plaats werd behaald 
door een leerling van Roemenië en de derde plaats ging naar een Hongaarse leerling. 
 
Vooraf waren er geen afspraken om de landen zelf te rangschikken. Nochtans werd er een onofficiële 
ranking gemaakt waarop Roemenië de eerste plaats en Hongarije de tweede plaats bekleedden. 
 
 
 
 
 



 

Landen↑ Team grootte↑ Totaal↑ 

Medailles↑ 

Goud Zilver Brons 

Roemenië 8 249 1 2 2 

Hongarije 8 233 1 1 2 

USSR 4 111x2=222 0 0 1 

Tsjechoslowakije 8 192 1 0 0 

Bulgarije 8 131 0 0 0 

Polen 8; 1♀ 122 0 0 0 

DDR 8; 3♀ 40 0 0 0 

 

Het feit dat Roemenië en Hongarije het beste scoorden heeft zeker te maken met de lange traditie van 

wiskundige competities in die landen. Oost Duitsland ,dat helemaal geen traditie had van een dergelijke 

competitie, eindigde ver achter de andere landen. De Oost Duitse delegatie verzamelde veel informatie 

over het organiseren van een wiskundige competitie. De aanbevelingen aan het Politbureau resulteerden 

in een resolutie, getiteld : Over verbetering en verdere ontwikkeling van polytechnische training in 

middelbare scholen. Als gevolg daarvan werden al snel allerlei wiskundige competities ingericht in 

verschillende delen van Oost Duitsland., bvb de eerste olympiade van jonge wiskundigen ( Leipzig 13 juni 

1960 ) en de eerste wiskunde olympiade van Oost Berlijn (1961)  
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