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REGULAMIN WAŁBRZYSKIEGO POWIATOWEGO TURNIEJU 

DEBAT OKSFORDZKICH  

§1 

Organizator 

1. Organizatorem  Wałbrzyskiego Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich, zwanego dalej 

Turniejem, jest II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu we 

współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Kołem Debat 

Oksfordzkich Uniwersytetu Wrocławskiego. 

§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.  
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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. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę, 

pozostałe będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc. 

3. Opiekunem drużyny (drużyn) danej szkoły jest zatrudniony w niej nauczyciel. 

4. Opiekun drużyny może wycofać jej udział w Turnieju do dnia warsztatów przygotowujących. 

W takim przypadku kwalifikowana jest drużyna z listy rezerwowej. 

§5 

Zgłaszanie drużyn 

1. Zgłoszenia drużyny dokonuje szkoła drogą pocztową lub elektronicznie za pomocą 

formularza, będącego załącznikiem o niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1) w terminie 

określonym przez organizatora (Załącznik nr 4). 

2. Możliwe jest dokonywanie zmian w składzie drużyny do dnia zawodów. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom udział w warsztatach przygotowujących w terminie 

określonym w harmonogramie (Załącznik nr 4). 

4. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres szkoły, faksem lub na adres e-mail: zs2@civ.pl 

§6 

Przebieg  Turnieju – etap szkolny 

1. Etap szkolny polega na przesłaniu do organizatorów zadania, w którym drużyna wybiera 3 

najważniejsze wydarzenia z historii III RP (1989-2019)), uzasadniając 5 argumentami wybór 

każdego z nich (razem 15 argumentów).  

3. Zadanie powinno być wykonane samodzielne w formie pisemnej (tekst, prezentacja, plakat), 

sprawdzone pod względem merytorycznym przez opiekuna drużyny. Zabronione jest 

umieszczanie w nich fragmentów innych publikacji. Niedotrzymanie wymogu samodzielności 

oznacza dyskwalifikację drużyny.  

4. Zadanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej na adres rejestracyjny lub pocztą na 

adres szkoły w terminie określonym przez organizatora (Załącznik nr 4). 

5. Komisja złożona z nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedstawicieli 

instytucji współpracujących ocenia nadesłane prace w systemie punktowym. Każdy z członków 

komisji może przyznać od 0 do 10 punktów, uwzględniając poprawność merytoryczną, jakość 

argumentów, ich oryginalność, logikę, myślenie przyczynowo-skutkowe i stopień zgłębienia 

zagadnienia.  

mailto:zs2@civ.pl
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6. 6 drużyn z największą liczbą punktów zostaje zakwalifikowane do następnego etapu. W 

przypadku równej ilości punktów decyduje dodatkowa ocena, wynikająca z porównania prac i 

głosowania jurorów. W razie możliwości organizacyjnych, finansowych i technicznych 

organizator może zwiększyć liczbę drużyn zakwalifikowanych do następnego etapu. 

§7 

Przebieg Turnieju – etap powiatowy 

1. Etap powiatowy Turnieju polega na przeprowadzeniu turnieju debat oksfordzkich w siedzibie 

organizatora. 

2. Turniej składa się z trzech etapów: fazy grupowej, półfinału i finału. 

3. Faza grupowa polega na podzieleniu drużyn na dwie grupy, w której odbywają się debaty na 

zasadzie każdy z każdym. Losowanie drużyn odbywa się na szkoleniu dla uczestników, 

losowanie stron 15 minut przed debatą.  

4. Każda z drużyn oceniana jest przez sędziów według zasad określonych w Załączniku nr 2. 

Są to tzw. „małe” punkty, których suma służy ustaleniu wyniku debaty. Za zwycięstwo w 

debacie przyznaje się 2 tzw. „duże” punkty, za remis 1, za porażkę 0. Do półfinału przechodzą 

dwie drużyny z każdej grupy z największą liczbą tak zdobytych punktów.  

5. Półfinał polega na debacie przeprowadzonej między drużynami według następującego 

schematu: A1 – B2 i A2 – B1, gdzie litera oznacza grupę w poprzedniej fazie, zaś cyfra lokatę 

w tejże grupie. Losowanie stron odbywa się na 15 minut przed turniejem. Do finału przechodzą 

drużyny, które wygrywają każdy z pojedynków półfinałowych.  

6. Debata finałowa odbywa się między zwycięzcami półfinałów.  

§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 przed końcem 

mowy nie można zadawać pytań/informacji. 

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

6. Zabronione jest używanie urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych. 

7. Tezy podawane są co najmniej na miesiąc przed drugim etapem Turnieju. 

8. Tezy dotyczą historii najnowszej XX i XXI w., a także zagadnień związanych z polityką, 

społeczeństwem, gospodarką i stosunkami międzynarodowymi, nawiązujących do 

podstawowy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. 

§9 

Ocena wypowiedzi 

1. Każda debata jest oceniana przez sędziów i eksperta. 

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

3. Eksperci oceniają debatę zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3. 

3. W przypadku, gdy dwie drużyny mają identyczną liczbę „dużych” punktów o awansie 

decyduje suma „małych” punktów, a w przypadku, gdyby i ta była taka sama – suma punktów 

„indywidualnych”, następnie suma punktów „zespołowych”. 

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

na poszczególnych pozycjach.  

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

drużyn. 

§10 

Nagrody 

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. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu i email szkoły: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………… 

Numer telefonu i email opiekuna: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Imiona i nazwiska oraz klasa członków drużyny: 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

 

Podpis opiekuna 

 

……………………………………………… 

Podpis dyrektora szkoły 

 

………………………………………………... 
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Załącznik nr 2 

Ocena zespołowa 

Każdy z sędziów, wydając werdykt ma do rozdzielenia między obie drużyny 10 pkt. (np. 8-2, 

7-3), jednak nie może przyznać remisu. Suma punktów wszystkich sędziów decyduje o 

ostatecznym wyniku debaty. Przy ocenie zespołowej sędziowie kierują się następującymi 

kryteriami: 

 spójność drużyny, 

 definiowanie linii sporu, 

 linia argumentacyjna, 

 kontrargumentacja1. 

Ocena indywidualna 

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

kryteria: 

 struktura wystąpienia, 

 retoryka, 

 warstwa merytoryczna, 

 pytania, 

 rola2. 

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

mówców. 

  

                                                           
1 Kryteria Warszawskiej Ligi Debatanckiej organizowanej przez Fundację Nowy Głos. 
2 Kryteria Warszawskiej Ligi Debatanckiej organizowanej przez Fundację Nowy Głos. 
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Załącznik nr 3 

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. 
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Załącznik nr 4 

Terminarz turnieju 

20.12.2019 r. – przesyłanie zgłoszeń drużyn (droga mailowa lub poczta – decyduje data 

stempla) 

7.01.2020 r. – przesyłanie prac I etapu 

17.01.2020 r. – powiadomienie szkół o wynikach I etapu 

20.01.2020 r. – przedstawienie tez  

między 27.01 a 31.01.2020 r. – warsztaty dla uczestników II etapu 

między 24.02 a 28.02.2020 r. – II etap turnieju 

 

 


