
ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ

1.  Dyskutują  ze  sobą  dwie  czteroosobowe  drużyny:  drużyna  Propozycji  (broniąca  tezy
postawionej w temacie) oraz drużyna Opozycji (starająca się obalić tezę). 

2.  W skład  każdej  drużyny  wchodzi  pięcioro  zawodników,  a  jeden  z  nich  pełni  funkcję
zawodnika rezerwowego. W sytuacjach uzasadnionych wypadkami losowymi drużyna może
wystąpić w składzie 3 osób, przy czym mówca zastępujący mówcę nieobecnego (a zatem
wygłaszający  dwie  mowy)  zostanie  wylosowany  spośród  obecnych  członków  drużyny.

3. Role poszczególnych mówców w każdej z drużyn:

a)  Pierwszy  mówca  –  przedstawia  interpretację  tezy  (korzystną  dla  swojej  drużyny),
zapowiada linię argumentacji;

b) Drugi mówca – przedstawia opracowane wcześniej argumenty swojej drużyny; 

c) Trzeci mówca – zbija argumenty przeciwnika, nie może wprowadzać nowych argumentów;

d)  Czwarty  mówca  –  podsumowuje  argumentację  swojej  strony,  próbując  przekonać
słuchaczy o jej zwycięstwie. 

4. Przebieg debaty:

a) Debatą kieruje sędzia główny debaty.

b) Sędzia główny debaty ma prawo odebrać głos dyskutantowi, który narusza przyjęte formy
grzecznościowe, a nawet usunąć go z sali.

c)  Sędzia  główny  powołuje  sekretarza  debaty,  którego  zadaniem  jest  pomiar  czasu
i sygnalizowanie, że czas wypowiedzi został przekroczony (rolę sekretarza może odgrywać
członek składu sędziowskiego).

d) Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy drużyny
Propozycji.

e) Czas wystąpienia każdego mówcy jest ograniczony do 4 MINUT.



f)  W czasie  wygłaszanej  mowy przeciwnicy  mogą  zadawać  pytania  oraz  zgłaszać  uwagi
do mówcy, ale tylko za jego zgodą; chęć zadania pytania sygnalizujemy poprzez podniesienie
ręki oraz inwokację: „Pytanie”; chęć zgłoszenia uwagi sygnalizujemy poprzez podniesienie
ręki oraz inwokację: „Uwaga”.

g) Każdy mówca powinien w trakcie swojej mowy przyjąć co najmniej dwa pytania/uwagi; na
czas  zadawania  pytania/zgłaszania  uwagi  czas  zostaje  zatrzymany.  Mówcy przysługuje  1 
minuta dodatkowego czasu na odpowiedź.

h) Uczestnicy debaty zwracają się do siebie per: „Pani, Panie”, każda z wypowiedzi powinna
zacząć się od grzecznościowego zwrotu w kierunku sędziów i publiczności, np.: „Szanowni
Sędziowie, Szanowna Publiczności, Szanowni Oponenci…”.

i) Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.

5. Skład sędziowski i kryteria oceny:

a) Skład sędziowski stanowią nauczyciele lub osoby wyznaczone przez organizatora. 

b)  Obradom  składu  sędziowskiego  przewodniczy  sędzia  główny  wyznaczony  przez
organizatora.

c) Zwycięzcą pojedynku zostaje drużyna wskazana przez większość jurorów. W przypadku
równego podziału głosów o ostatecznym werdykcie decyduje sędzia główny.

d) Każdy sędzia podejmuje decyzję o wskazaniu zwycięzcy suwerennie, posiłkując się wiedzą
i doświadczeniem. 

e) Za każdy oddany na daną drużynę głos sędziego, uzyskuje ona 1 MAŁY punkt.  

f) Drużynie zwycięskiej w debacie przyznaje się 1 DUŻY punkt, przegranej 0.

6. Tabela rankingowa drużyn ustalana jest według następujących kryteriów:

a) Liczba zdobytych DUŻYCH punktów za zwycięstwa;

b) W przypadku, gdyby liczba zwycięstw dwóch drużyn była równa, liczyć się będą MAŁE
punkty;

d) W przypadku, gdyby liczba MAŁYCH punktów była równa, o zajęciu wyższej pozycji
przesądzi wynik bezpośredniego starcia między dwoma remisującymi drużynami.

Na podstawie Regulaminu rozgrywek Warszawskiej Ligi Debatanckiej:
http://ligadebatancka.blogspot.com/p/liceum-regulamin.html

http://ligadebatancka.blogspot.com/p/liceum-regulamin.html

