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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Regulaminu Turnieju 

Zasady Debaty Oksfordzkiej 

Uczestnicy debaty: 

1. Marszałek: 

— jako gospodarz debaty czuwa nad jej porządkiem, 

— ogłasza tezę i przedstawia uczestników debaty oraz udziela im głosu, 

— może napominać mówców, jeśli ci przekraczają zwyczaje regulowane zasadami debaty, 

— wraz z Jurorami może przyznawać punkty ujemne. 

2. Mówcy: 

a) 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji: 

— pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka 

najważniejszych argumentów, 

— drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko strony 

+ mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów, 

— trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony 

przeciwnej, 

— czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację 

swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty. 

b) Propozycja: 

— proponuje tezę i dowodzi jej prawdziwości, 

— rozpoczyna debatę, 

— zasiada po prawicy Marszałka. 

c) Opozycja: 

— jej zadaniem jest obalenie tezy, 

— wskazuje błędy w argumentacji oponentów, 

— czwarty mówca opozycji jest jednocześnie mówcą zamykającym debatę. 

3. Jurorzy: 

— każdy z Jurorów podejmuje autonomiczną decyzję dotyczącą zwycięstwa jednej ze 

stron wyrażoną w arkuszu oceny, 

— dokonana przez Jurora ocena punktowa stanowi sumę tzw. małych punktów, na które 

składają się te przyznane drużynie w ściśle określonych kategoriach oraz 

poszczególnym mówcom według specyfikacji ustalonej dla wystąpień indywidualnych, 
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oraz punktu werdyktowego — pozwalającego Jurorowi wskazać zwycięzcę  

w przypadku remisu na poziomie podsumowania tzw. małych punktów. 

4. Sekretarz: 

— może uczestniczyć w debacie, jako osoba wspierająca Marszałka, 

— odpowiada za sprawy techniczne, w tym mierzenie czasu wypowiedzi poszczególnych 

mówców. 

5. Audytorium: 

— przysłuchuje się przebiegowi debaty, 

— nie wpływa na ocenę Jurorów, ani pozostałych uczestników debaty, 

— nie wpływa na wynik debaty, 

— może zadawać pytania w sytuacji, kiedy po zakończeniu właściwej części debaty, tj. 

podlegającej ocenie Jurorów, wolą obu drużyn Marszałek otworzy tę część spotkania. 

Przebieg debaty 

Gospodarzem debaty jest Marszałek, który wita uczestników i czuwa nad regulaminowym 

przebiegiem debaty, w tym przede wszystkim wystąpieniami mówców: 

1. Poszczególni mówcy mają na wypełnienie swojej roli maksymalnie 5 minut. Debatę 

rozpoczyna pierwszy mówca PROPOZYCJI. Następnie kolejno (naprzemiennie) 

przemawiają członkowie obu drużyn tak, że całość debaty wieńczy mowa reprezentanta 

i zarazem czwartego mówcy OPOZYCJI. 

2. Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym „czasem chronionym”. W tym 

czasie mówcy nie można zadać pytania. Odstępstwem od tej normy jest sytuacja, kiedy 

chęć postawienia pytania lub wprowadzenia informacji padła wcześniej. Wówczas 

mówca jest zobowiązany do udzielenia głosu oponentowi. W przypadku jeśli mówca nie 

przyjmie pytania, zostanie ukarany punktami ujemnymi. 

3. Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony 

przeciwnej i publiczności. Wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane wg 

przykładu: "Panie Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności" lub 

"Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci". 

4. Każdy mówca podczas swojej wypowiedzi może przyjąć co najmniej  

2 pytania/informacje od strony przeciwnej (jeżeli takowe padną). Orator komunikuje 

chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki — na wyartykułowanie ich 

ma 20 sekund. Mówca wyznacza osobę, od której chce przyjąć pytanie/informację. 

Wyznaczona osoba – po wstaniu – określa rodzaj przekazu, tj. pytanie czy informację  

w następującej formie: "Panie Marszałku pytanie/informacja". Mówca może odnieść 

się do odpowiedzi pytanego, jeśli ponownie podniesie rękę i zostanie wyznaczony przez 

pytanego do wniesienia pytania/informacji. 

5. Mówca jest zorientowany na monitorowanie, czy po stronie przeciwnej pojawia się chęć 

zgłoszenia pytania/informacji. W przypadku sytuacji niejednoznacznej bezpiecznym 
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rozwiązaniem jest udzielnie głosu. Mówca winien zachować czujność i orientować się  

w sytuacji, kiedy oponent jedynie sygnalizuje chęć wprowadzenia pytania/informacji. Po 

skończonej myśli – jeśli nie jest możliwa natychmiastowa reakcja – prosi oponenta  

o zadanie pytania lub wprowadzenie informacji (np. „miał Pan do mnie jakieś pytanie?”). 

6. Członkowie jednej drużyny mogą zgłosić tzw. ad vocem (wyrażenie używane jako 

prośba o udzielenie w głosu w dyskusji poza kolejnością, w celu odniesienia się 

bezpośrednio do słów dopiero co wypowiedzianych przez dyskutanta, np. dla 

sprostowania) do wystąpienia mówcy drużyny przeciwnej, co sygnalizuje się przez 

podniesienie ręki. Nie zgłasza ad vocem następny w kolejności przemawiający mówca 

oraz nie ma możliwości zgłoszenia go w trakcie wystąpienia czwartych mówców. 

Dopuszczalne jest kontrwystąpienie do ad vocem. 

 

 


