
 

Praga debatuje!  

Regulamin III edycji   

międzyszkolnego turnieju debat oksfordzkich  

 

 

 

Organizator:  

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 

Cele turnieju: 

1. Zdobycie przez uczniów i uczennice wiedzy na temat zasad debatowania poprzez 

przeprowadzenie szkolenia przed rozpoczęciem turnieju, 

2. Nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w czasie merytorycznego 

przygotowania do debaty, 

3. Rozwój umiejętności jasnego i logicznego formułowania argumentów w dyskusji, 

4. Nabycie umiejętności retorycznych, 

5. Rozwijanie umiejętności kulturalnej dyskusji, w której obie strony mają równe prawa i 

możliwości zaprezentowania swojego stanowiska, 

6. Poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień będących przedmiotem debat, 

7. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 

Uczestnicy:  

Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z prawobrzeżnej Warszawy 

Warunki uczestnictwa:  

1. Przesłanie zgłoszenia (załącznik numer 1 do regulaminu) do dnia 17.03.2023r. na adres 

K.Wolska@eduwarszawa.pl 

2. Każda szkoła z terenu prawobrzeżnej Warszawy może zgłosić drużynę składającą się z 6 

uczestników (4 + 2 osoby rezerwowe). 

3. W turnieju może wziąć udział 8 drużyn. 

4. W przypadku wolnych miejsc każda szkoła może wystawić dwie drużyny. O zakwalifikowaniu 

drugiego składu będzie decydował termin nadesłania zgłoszenia. 

Zasady debaty: 

1. Drużyny losują strony (propozycja/opozycja) na godzinę przed debatą. 

2. Każda drużyna składa się z czterech mówców. 

3. Mówcy występują naprzemiennie (pierwszy mówca propozycji -> pierwszy mówca opozycji -> 

drugi mówca propozycji -> drugi mówca opozycji -> trzeci mówca propozycji -> trzeci mówca 

opozycji -> czwarty mówca propozycji -> czwarty mówca opozycji) 

4. W trakcie debaty należy zwracać się z zachowaniem formuł grzecznościowych. 

5. Czas mowy każdego mówcy to 5 minut. 

6. W trakcie wystąpień druga drużyna może zadawać pytania - mówca nie ma obowiązku przyjąć 

więcej niż 2 pytania. 

7. Raz w trakcie debaty można użyć formuły ad vocem. Jest to jednominutowe wystąpienie, 

zgłoszone do konkretnej mowy drugiej strony, nie później jednak, niż do wystąpienia trzeciego 

mówcy. Trybu ad vocem nie może użyć osoba, która występuje jako następna. 



8. Debaty oceniane są przez co najmniej dwóch sędziów. Werdykt sędziów jest nieodwołalny. 

9. Sędziowie oceniają debatę na karcie oceny sędziowskiej. 

Role mówców w debatach: 

1. Definiuje pojęcia zawarte w tezie, charakteryzuje świat debaty, przedstawia strategię drużyny 

i wprowadza pierwszy argument, 

2. Przedstawia argumentację drużyny, 

3. Zbija argumenty drugiej strony, 

4. Podsumowuje przebieg debaty, nie może wprowadzać nowych argumentów. 

Sędzia - ocenia debatę 

Marszałek - prowadzi debatę 

Sekretarz - dba o przestrzeganie czasu wystąpień 

Punktacja: 

1. Debaty sędziuje co najmniej dwóch sędziów. 

2. Sędziowie punktują drużyny na karcie sędziowskiej. 

3. Punktacja drużyny składa się z: 

a. ocen indywidualnych czterech mówców w zakresie: 

1) Retoryki (0-5 pkt) 

2) Merytoryki (0-5 pkt) 

3) Struktury wystąpienia (0-4 pkt) 

4) Spełnienia roli mówcy na danej pozycji (0-3 pkt) 

5) Przyjętych pytań (0-2 pkt) 

a. oceny drużyny w zakresie: 

1) Spójności drużyny (0-5 pkt) 

2) Definiowania linii sporu (0-5 pkt) 

3) Linii argumentacyjnej (0-6 pkt) 

4) Linii kontrargumentacyjnej (0-6 pkt) 

5) Punktów sędziowskich (-2;2 pkt) 

4. Suma punktów do uzyskania przez drużynę wynosi 100. 

Terminarz: 

17.03.2023 – przesłanie zgłoszenia; 

20.03.2023 – przesłanie do szkół biorących udział w turnieju informacji o wylosowanych tematach 

debat (problematyka społeczna lub młodzieżowa); 

31.03.2023 – rozegranie debat w ramach eliminacji, ogłoszenie tezy finałowej (o problematyce 

warszawskiej); 

21.04.2023 – rozegranie debaty finałowej, podsumowanie turnieju, wręczenie dyplomów i nagród. 

 

Serdecznie zapraszamy      ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH „PRAGA DEBATUJE!” 

 

Nazwa szkoły: ______________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu: ______________________________________ 

 

Kontakt e-mail: _____________________________________________________ 

 

 

 Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 17 marca 2023 r. na adres K.Wolska@eduwarszawa.pl  
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