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REGULAMIN VII WAŁBRZYSKIEGO TURNIEJU DEBAT 

OKSFORDZKICH  

§1 

Organizator 

1. Organizatorem  Wałbrzyskiego Turnieju Debat Oksfordzkich, zwanego dalej Turniejem, jest 

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. 

§2 

Charakter Turnieju 

1. Turniej jest dwuetapowym konkursem z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie o zasięgu 

powiatowym. 

2. Turniej składa się z dwóch etapów – szkolnego i powiatowego. 

§3 

Cele Turnieju 

1. Celami Turnieju są: 

a) rozwój idei debat jako formy wymiany poglądów opartej na kulturze osobistej i szacunku 

dla przeciwnika 

b) promowanie kultury słowa, 

c) rozwój erudycji i wiedzy interdyscyplinarnej, 

d) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

e) kształtowanie umiejętności publicznej wypowiedzi i współpracy, 

f) pogłębianie z zakresu historii i nauk społecznych, 

g) rozwijanie umiejętności wieloaspektowego patrzenia na wydarzenia historyczne oraz 

zjawiska społeczne, 

h) rozwój krytycznego myślenia, 

i) kształtowanie umiejętności rozumienia argumentów różnych uczestników dyskusji, 

j) promowanie postaw wzajemnego szacunku i zrozumienia. 
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§4 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie szkół podstawowych z Wałbrzycha oraz 

powiatu wałbrzyskiego, a w miarę możliwości organizacyjnych, także powiatów sąsiednich. 

2. Drużynę tworzą 4 uczniowie tej samej szkoły.  

3. Opiekunem drużyny danej szkoły jest zatrudniony w niej nauczyciel. 

4. Opiekun drużyny może wycofać jej udział w Turnieju do dnia etapu szkolnego zawodów.  

5. Opiekun drużyny może dokonywać zmian w składzie drużyny do dnia zawodów 

powiatowych. 

§5 

Zgłaszanie szkół 

1. Zgłoszenia szkoły dokonuje opiekun drużyny elektronicznie za pomocą formularza 

dostępnego pod adresem: https://forms.gle/L5gxBXRm9aqf3DJJ7 w terminie określonym 

przez organizatora (załącznik nr 3). 

2. Organizator zapewnia uczestnikom udział w warsztatach przygotowujących w terminie 

określonym w harmonogramie (załącznik nr 3). W razie niemożliwości przeprowadzenia 

warsztatów w formie tradycyjnej, możliwe jest szkolenie on-line na platformie wskazanej przez 

organizatorów po uwzględnieniu możliwości technicznych uczestników. 

§6 

Przebieg  Turnieju – etap szkolny 

1. Etapy szkolny Turnieju polega wyłonieniu składu drużyny reprezentującej szkoły. 

2. Zadaniem uczniów jest przygotowanie trzech argumentów do tezy ogłoszonej przez 

organizatora turnieju, a następnie przedstawienie ich przed opiekunem. 

3. Opiekun ocenia wystąpienia uczniów zgodnie z zasadami określonymi w ustępie 4. Cztery 

osoby z najwyższym wynikiem przechodzą do następnego etapu, tworząc drużynę szkolną.  

4. Opiekun ocenia treść i formę wystąpień uczniów, przyznając za treść (zawartość 

merytoryczna, logika argumentacji) od 0 do 6 punktów, a za formę (sposób prezentacji, 

słownictwo, dykcja) od 0 do 4 punktów. 

5. W przypadku remisu decydującego o wejściu do drużyny między uczestnikami decydujące 

znaczenie mają punkty za treść, zaś gdyby i liczba tych punktów była równa, uczniowie 

przygotowują argumentację do kolejnej tezy przesłanej przez organizatora i ocenianej zgodnie 

z ust. 4. 

6. Wyniki etapu szkolnego należy wpisać do formularza dostępnego pod adresem: 

https://forms.gle/RFbMHt5Skb4NfutaA   

https://forms.gle/L5gxBXRm9aqf3DJJ7
https://forms.gle/RFbMHt5Skb4NfutaA
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7. Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do drużyny mogą pełnić funkcję zawodników 

rezerwowych, którzy zastępują członków wystawionego składu. O zmianie należy 

poinformować organizatora konkursu. 

8. W razie niemożliwości przeprowadzenia eliminacji w formie stacjonarnej ze względu na 

wprowadzenie nauki zdalnej można je przeprowadzić on-line na platformie używanej przez 

szkołę do nauki zdalnej. 

§7 

Przebieg Turnieju – etap powiatowy 

1. Etap powiatowy składa się z fazy grupowej i fazy finałowej. 

2. Faza grupowa przeprowadzana jest w sytuacji, gdy liczba drużyn zakwalifikowana do etapu 

powiatowego jest wyższa niż 4.  

3. Faza grupowa polega na debacie każdy z każdym w grupach lub grupie określonych przez 

organizatora. 

4. W fazie finałowej biorą udział 4 drużyny. 

5. Do fazy finałowej przechodzą zwycięskie drużyny z każdej grupy i, w razie pozostania 

wolnych miejsc, kolejne najlepsze drużyny w grupach. 

6. Wynik debaty jest ustalany w formie werdyktu przez panel sędziowski. 

7. Za wygranie debaty drużyna otrzymuje 1 punkt, za przegranie -1 punkt, za remis 0 punktów. 

8. O awansie do kolejnego etapu decyduje liczba punktów wynikających z werdyktów. W 

przypadku, gdy u dwóch drużyn jest ona równa, decyduje liczba punktów przyznanych przez 

panel sędziowski w ocenie drużynowej, a potem w ocenie indywidualnej. 

9. W razie  braku możliwości przeprowadzenia turnieju w formie stacjonarnej ze względu na 

wprowadzenie nauki zdalnej możliwe są zawody on-line na platformie wskazanej przez 

organizatorów po uwzględnieniu możliwości technicznych uczestników. 

§8 

Zasady debaty 

1. Każda z drużyn składa się z czterech mówców. 

2. Każdy mówca ma 4 minuty na wygłoszenie mowy. Mowy są wygłaszane naprzemiennie 

przez mówców z obu drużyn: propozycji i opozycji. Pierwszą mowę w debacie wygłasza 

propozycja. 

3. Każdy uczestnik drużyny przeciwnej w czasie mowy może zadać pytanie lub zgłosić 

informację. Mówca ma obowiązek przyjęcia 2 pytań/informacji. Na 30 sekund po rozpoczęciu 

i przed końcem mowy nie można zadawać pytań/informacji. 
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4. Członkowie przeciwnej drużyny mogą ustosunkować się do mówcy poprzez formułę ad 

vocem, które powinno trwać nie więcej niż 1 minutę. Ad vocem nie może zgłosić mówca, który 

mówi bezpośrednio po zawodniku, do którego się ono odnosi. Nie zgłasza się ad vocem po 

mowach ostatnich mówców. Każda drużyna ma jedno ad vocem. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o kulturę słowa i szacunek dla przeciwników. 

6. Zabronione jest używanie urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych. 

§9 

Ocena wypowiedzi 

1. Każda debata jest oceniana przez sędziów oraz marszałka debaty.  

2. Sędziowie oceniają debatę zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 1. Werdykt i 

punktacja ustalana jest wspólnie przez cały panel sędziowski. Sędziowie dokonują oceny 

drużynowej i indywidualnej. 

3. Marszałkowie oceniają debatę zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2. Punkty 

przez nich przyznane odejmowane są od indywidualnych punktów mówców. 

3. Na podstawie punktów indywidualnych ustala się ranking mówców oraz ranking mówców 

na poszczególnych pozycjach.  

4. Szczegóły oceny są zapisywane na kartach oceny i udostępniane do wglądu opiekunom 

drużyn. 

§10 

Nagrody i uprawnienia 

1. Laureaci miejsc I-III otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji, zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

2. Laureaci I miejsca oraz zwycięzca rankingu najlepszego mówcy otrzymują nagrody 

rzeczowe. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Interpretacji regulaminu i wyjaśniania kwestii spornych dokonują organizatorzy Turnieju. 

  



5 

 

Załącznik nr 1 

Ocena zespołowa 

Jurorzy jako cały panel, wydając werdykt, przyznają drużynie od 0 do 10 punktów. Przy ocenie 

zespołowej sędziowie oceniają następujące elementy: 

 zdefiniowanie tezy, 

 przedstawienie charakterystyki świata i aktorów debaty, 

 argumentacja, 

 kontrargumentacja, 

 określenie osi sporu, 

 ważenie oraz podsumowanie debaty. 

Ocena indywidualna 

Każdy z sędziów ocenia mowę każdego mówcy w skali 0-10, mając na uwadze następujące 

kryteria: 

 treść merytoryczną wypowiedzi, 

 zgodność z rolą mówcy, 

 logika wywodu, 

 kultura wypowiedzi, 

 forma i styl wypowiedzi. 

Oceny indywidualne nie wpływają na wynik debaty, służą zaś do stworzenia rankingu 

mówców. 
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Załącznik nr 2 

kryterium punkty 

zabieranie głosu bez zgody marszałka -1 pkt. 

brak inwokacji do marszałka 

(jeśli pojawi się częściej niż raz) 

-1 pkt. 

rozmowy podczas debat -3 pkt. 

korzystanie ze środków multimedialnych -3 pkt. 

nieprzyjęcie dwóch pytań/informacji -2 pkt. 

przekroczenie czasu mowy -2 pkt. 

zbyt długie pytanie/informacja 

(jeśli pojawi się częściej niż raz) 

-1 pkt. 

czytanie z kartki -10 pkt. 

argument ad personam -10 pkt. 

 

Uwaga! Punkty za dane przewinienie w trakcie jednej mowy odejmowane są tylko raz. 
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Załącznik nr 3 

Terminarz turnieju 

do 18.12.2022 r. – przesyłanie zgłoszeń drużyn  

19.12.2023 r. – przesłanie tez etapu szkolnego  

do 29 stycznia 2023 r. – etap szkolny 

między 31 stycznia 12 lutego – warsztaty dla uczestników 

między 27 lutego a 23 kwietnia 2023 r. - etap powiatowy 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów ze względów na ważne kwestie 

organizacyjne. 

 


