
Regulamin Szkolnego Turnieju Debat 

Oxfordzkich 

1. Organizatorzy 

1.1  Funkcje Organizatorów Szkolnego Turnieju Debaty Oksfordzkiej pełnią uczniowie klasy IB 

tworzący Koło Retoryczne razem z Panią  Beatą Maciejczyk. 

 

2. Uczestnicy 

2.1 W STDO mogą uczestniczyć reprezentacje Liceum im. Roberta Schumana oraz Szkoły 

Podstawowej im. S. Pertiniego. 

2.2 Każda klasa wystawia jedną reprezentacje.  Jest również możliwość zgłoszenia się drużyny 

międzyklasowej, złożonej z chętnych osób. 

2.3 Drużyna składa się z 4 mówców.  

2.4 Drużyna przystępuje do pojedynku w składzie 4 osób. W sytuacjach uzasadnionych wypadkami 

losowymi drużyna może wystąpić w składzie 3 osób, przy czym muszą zostać spełnione następujące 

warunki: 

-  jurorzy debaty wyrażą na to zgodę 

-  spośród pozostałych osób zostanie poprzez losowanie wybrana osoba pełniąca dodatkowo funkcję 

osoby nieobecnej. 

 

3. Przebieg rozgrywek 

3.1  Rozgrywki STDO odbywają się w Szkole. 

3.2  W rozgrywkach STDO zgłoszone drużyny dzielone są na grupy przez losowanie. 

3.3.  Jeżeli utworzy się dwie lub więcej grup, to po fazie grupowej rozgrywana jest faza finałowa 

turnieju. Do fazy finałowej przechodzą drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce w grupie. 

3.4  W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą „każdy z każdym”, w fazie finałowej natomiast 

metodą „przegrywający odpada” lub metodą „każdy z każdym”, przy czym należy w miarę możliwości 

preferować metodę „przegrywający odpada”. 

3.5  Decyzję o liczbie grup, liczbie drużyn w grupie i szczegółowym terminarzu rozgrywek podejmują 

Organizatorzy zależnie od liczby drużyn zgłoszonych w danej edycji. Decyzję o trybie fazy finałowej 

podejmują  Organizatorzy. 

3.6  Rozstawienie drużyn w fazie finałowej dokonuje się metodą losowania. 



3.7  Tematy debat w danej kolejce są takie same dla wszystkich grup. 

3.8 Tematy poszczególnych debat dla drużyn losuje się przed rozpoczęciem rozgrywek. Stronę 

bronioną (tezę lub kontrtezę) w debacie drużyna losuje godzinę przed rozpoczęciem pojedynku. 

 

4. Przebieg debaty 

4.1  Dyskutują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny: strona Propozycji broniąca tezy postawionej w 

temacie oraz drużyna Opozycji starająca się obalić tezę. 

4.2  Role mówców: 

a)  pierwszy mówca-definiuje tezę (po stronie Propozycji), przedstawia zarys argumentacji swojej 

drużyny, rozpoczyna argumentację. 

b)  drugi mówca - przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji 

strony przeciwnej. 

c)  trzeci mówca - zbija argumenty przeciwnika, nie może wprowadzać nowych argumentów. 

d)  czwarty mówca - podsumowuje argumentacje swojej strony, nie może wprowadzać nowych 

argumentów. 

4.3  Struktura debaty: 

a)  Debatą kieruje, otwiera ją i zamyka sędzia główny debaty. 

b)  Sędzia główny debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza 

przyjęte formy grzecznościowe. 

c)  Sędzia główny powołuje Marszałka debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu i sygnalizowanie, 

że czas wypowiedzi został przekroczony (rolę sekretarza może pełnić członek składu sędziowskiego). 

d)  Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy strony 

propozycji. 

e) Czas wypowiedzi każdego mówcy ograniczony jest  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 

wypowiedzenie słowa „pytanie”;  chęć zgłoszenia uwagi sygnalizujemy poprzez podniesienie ręki oraz 

wypowiedzenie słowa „uwaga”; każdy mówca powinien w trakcie swojej mowy przyjąć co najmniej 

dwa pytania/informacje; na czas zadawania pytania/zgłaszania informacji czas zostaje zatrzymany. 

g)  Uczestnicy debaty zwracają się do siebie per „Pani, Panie”, każda z mów powinna zacząć się od 

grzecznościowego zwrotu w kierunku sędziów i publiczności np. „Szanowni Sędziowie, Szanowna 

Publiczności, Szanowni Oponenci…” 

h)  Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym. 



 

 

 

5. Skład sędziowski i kryteria oceny 

 

5.1  Skład sędziowski stanowią osoby wyznaczone przez organizatorów.  

5.2 Skład sędziowski konstruuję się przed pierwszą debatą dnia.  

5.3  Obradom składu sędziowskiego przewodniczy sędzia główny wyznaczony przez Organizatorów. 

5.4  Zwycięzcą pojedynku zostaje drużyna, którą jako zwycięzcę wskazała większość jurorów. W 

przypadku równego podziału głosów o ostatecznym werdykcie decyduje sędzia główny. 

5.5  Sędziowie posiłkują się w formułowaniu oceny wystawianiem tzw. „małych punktów”. Średnie 

arytmetyczne „małych punktów” przyznanych drużynie w poszczególnych pojedynkach są sumowane 

w tabeli i wpływają na miejsce w tabeli. 

5.5  Sędziowie oceniają drużynę i przyznają jej „małe punkty” zgodnie z Kryteriami Oceniania  

5.6  Każdy sędzia podejmuję decyzję o zwycięzcy suwerennie, posiłkując się własną wiedzą i 

doświadczeniem. Decyzja jurora nie musi pokrywać się z wynikiem wynikającym z karty oceny. 

5.7  Drużynie zwycięskiej w pojedynku przyznaje się 1 punkt (tzw. „duży punkt”), przegranej 0 

punktów. 

5.8  O końcowym miejscu w tabeli w fazie grupowej decyduje liczba zdobytych „dużych punktów”, a 

gdyby liczby te były równe dla dwóch drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego starcia.  

5.9  W pojedynkach fazy finałowej w razie trudności w wybraniu zwycięzcy pojedynku sędzia główny 

może zarządzić dogrywkę na następujących zasadach: drużyna wybiera spośród siebie jednego 

mówcę, którego zadaniem jest przekonanie, w ciągu 3 minutowej mowy, składu sędziowskiego do 

przyznania zwycięstwa jego drużynie. Jako pierwszy swoją mowę wygłasza mówca strony Propozycji. 

5.10  Składowi sędziowskiemu należy zgłaszać niezwłocznie wszystkie dostrzeżone podczas rozgrywek 

danej rundy nieprawidłowości i sytuacje wątpliwe, które mogłyby mieć wpływ na wynik debat 

toczonych danego dnia. Jurorzy zobowiązani są odnieść się do zgłoszonych uwag i podjąć wiążące 

wszystkich uczestniczących decyzje. Decyzje te nie mogą być przedmiotem odwołania, chyba że 

podjęto je z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu. 


