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Załącznik nr 3. 

Szczegółowe zasady debaty 

§ 1. Organizacja debaty 

1. Debata Oksfordzka składa się z czterech części: 

a)   Rozpoczęcie debaty przez Marszałka, powitanie zebranych i przypomnienie najważniejszych reguł. 

b)   Przemówienia – naprzemienne wystąpienia członków obu drużyn. 

c)   Ocena wystąpień przez Jurorów. 

d)   Udzielanie informacji zwrotnych i przekazywania wyników. 

§ 2. Uczestnicy debaty 

1. W debacie biorą udział: 

a) Marszałek - prowadzi całą debatę, przedstawia i zapowiada mówców, dba o kulturę słowa, poziom 
debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje, w szczególnych sytuacjach 
(zakłócających przebieg debaty) ma prawo wyprosić z sali debat. 

b) Drużyna Propozycji - pełni rolę „proponujących” tezę. Podstawowym zadaniem drużyny Propozycji jest 
udowodnienie prawdziwości tezy. Mówcy, w toku swoich wystąpień, muszą swoją argumentacją wykazać, 
że zawarte w tezie postulaty bądź stwierdzenia są słuszne lub prawdziwe. 

c) Drużyna Opozycji - to drużyna „obalająca” tezę, której zadaniem jest wykazanie, że stwierdzenia→ 
wskazane przez Propozycję w tezie są błędne lub nieprawdziwe. Drużyna Opozycji argumentuje przeciw 
tezie, starając się jednocześnie wykazać błędy w argumentacji przeciwnika. To przede wszystkim na 
Opozycji spoczywa ciężar kontrargumentacji w debacie. 

d) Jury w składzie określonym w § 5 - przyznaje punkty za całość wypowiedzi m.in. za argumentację 
(badania, źródła, eksperci w danej dziedzinie); ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, 
przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia. 

e) Sekretarz - informuje o czasowym przebiegu/upływie debaty. 

f) Publiczność. 

§ 3. Przebieg i struktura debaty 

1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji (P), a którą próbuje obalić strona 
Opozycji (O). 

2. Struktura debaty: 

a) Debatę rozpoczyna 1. mówca Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy 
poszczególnych stron:  

1. mówca P → 1. mówca O →  

2. mówca P → 2. mówca O →  

3. mówca P → 3. mówca O →  

4. mówca P → 4. mówca O (debatę zawsze kończy 4. mówca strony Opozycji). 

b) Każdy z mówców ma 5 min na swoje wystąpienie.  

c) W trakcie przemowy mówcy, członkowie drużyny przeciwnej mogą wielokrotnie sygnalizować poprzez 
podniesienie ręki chęć zadania pytania lub podania informacji. Pytanie lub informacja powinny odnosić 
się do treści wystąpienia mówcy. 

d) Mówca obowiązek przyjąć dwa pytania/dwie informacje. W momencie zadawania pytania lub podawania 
informacji czas przeznaczony dla mówcy nie jest zatrzymywany. Mówca może przyjąć więcej pytań niż dwa. 
O przyjęciu pytania decyduje mówca.  

e) Przyjęcie pytania odbywa się poprzez wskazanie dłonią i poproszenie oponenta o przedstawienie 
pytania lub informacji. Mówca powinien zwięźle ustosunkować się do treści pytania lub informacji. 

f) Czas pytania lub informacji nie może przekroczyć 10 sekund pod rygorem odebrania głosu przez 
Marszałka. 
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g) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że od 
momentu wskazanego przez Sekretarza do końca wystąpienia zostało pół minuty i nie można zadawać 
mówcy/mówczyni kolejnych pytań/informacji. Jeśli jednak pytanie zostanie zasygnalizowane wcześniej, a 
mówca będzie czekał do czasu chronionego i nie przyjmie pytania otrzyma punkty ujemne. 

3. Mówcy nie mają możliwości korzystania podczas debaty z urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, 
tablety itp.). 

4. W trakcie wystąpień własnych mówców lub mówców drużyn przeciwnych członkowie drużyn nie powinni 
się porozumiewać werbalnie.  

5. Zabronione są gesty i zachowania, mające na celu rozpraszanie przeciwników. 

6. Wszystkich uczestników debat obowiązują wysokie zasady kultury osobistej, odpowiednie formy 
grzecznościowe zwracania się do innych osób oraz oficjalny strój.  

7. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której każdy z Jurorów przyznaje punkty (przy 
uwzględnieniu przyznanych punktów ujemnych). 

8. Marszałek ogłasza wynik debaty, a jeden z Jurorów udziela informacji na temat punktów ujemnych. 

§ 4. Role mówców 

Każdy mówca posiada pewną określoną rolę, którą powinien starać się wypełnić w trakcie trwania debaty:  

Pierwsi Mówcy – rozpoczynają debatę. Ich zadaniem jest przedstawienie i wytłumaczenie jak drużyna 
rozumie daną tezę oraz przedstawienie kilku najważniejszych argumentów. 

Drudzy Mówcy – ich celem jest rozwinięcie argumentacji, mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów.  

Trzeci Mówcy – powinni skupić się w swych wystąpieniach na kontrargumentacji, mogą ewentualnie podać 
dodatkowe argumenty. 

Czwarci mówcy – ich zadaniem jest podsumowanie debaty i dokonanie swoistego resume stanowiska 
swojej drużyny, nie wnosząc dodatkowych argumentów. 

§ 5. Ocena wystąpień 

1. Debatę ocenia nieparzysta liczba Jurorów w liczbie: 

a) 3 w fazie eliminacji; 

a) 5 w fazie finałowej; 

2. W ramach oceny całkowitej Juror przyznaje drużynie od 0 do 100 punktów, w tym: 

a) 0-40 punktów w ramach oceny indywidualnej; 

b) 0-50 punktów w ramach oceny drużynowej; 

c) 0-10 punktów w ramach werdyktu. 

3. W ramach oceny indywidualnej Juror punktuje następujące elementy: 

a) struktura wystąpienia (0-3 punków); 

b) komunikacja werbalna (0-3 punktów); 

c) komunikacja niewerbalna (0-2 punktów); 

d) przyjęcie pytań lub informacji (0-1 punktów); 

e) wypełnienie roli danego mówcy określonej w § 1 (0-1 punktów). 

4. W ramach oceny drużynowej Juror punktuje następujące elementy: 

a) spójność drużyny (0-5 punktów); 

b) definiowanie linii sporu (0-5 punktów); 

c) linia argumentacyjna drużyny (0-10 punktów); 

d) kontrargumentacja (0-10 punktów); 

e) umiejętne wykorzystanie źródeł informacji, w tym źródeł statystycznych (0-20 punktów). 
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5. Werdykt to subiektywna ocena Jurora jak drużyny wypadły względem siebie. Juror dysponuje 10 
punktami i musi je rozdzielić starając się oddać proporcję przewagi jednej drużyny nad drugą. Nie może 
wytypować remisu. Werdykt może wyglądać następująco: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9 lub 0:10. 

6. Punkty ujemne: 

a) argument ad personam – minus 4 do 8 punktów 

b) przeszkadzanie lub niestosowne zachowanie – minus 2 do 4 punktów 

c) korzystanie z urządzeń mobilnych – minus 5 punktów 

d) przekroczenie czasu wystąpienia – minus 1 punkt. 

§ 6. Losowanie stron debaty 

1. Losowanie stron debaty (Propozycja, Opozycja) odbywa się 10 minut przed rozpoczęciem debaty w sali, 
w której będzie odbywać się debata. 

2. Losowanie przeprowadza Marszałek lub osoba pełniąca rolę Jurora technicznego. W losowaniu 
uczestniczą także po jednym mówcy reprezentującym obie drużyny. 

§ 7. Kwestie sporne 

1. Na potrzeby Turnieju Organizator może powołać Komisję, której zadaniem będzie rozpatrywanie zapytań 
związanych z regulaminem oraz jego interpretacją, jak też protesty drużyn, związane ze składem 
oceniającym i prowadzącym debatę. 

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez organizatora. 

3. Rozstrzygnięcia są podejmowane ustnie lub pisemnie na posiedzeniach Komisji. 

4. Protest musi być zgłoszony w dniu, w którym drużyna zgłaszająca protest, odbyła debatę. 

5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu. 

 


