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DEBATA OKSFORDZKA 

 
 
Osoby biorące udział w debacie: 
 

 Marszałek: mgr Weronika Krzebietke 
 

 Sekretarz: mgr Elżbieta Jeziorek 
 
Grupa propozycji: (nazwiska laureatów)1 
Mówca 1:………………………………………………….. 
Mówca 2: ………………………………………………….. 
Mówca 3: ………………………………………………….. 
Mówca 4: ………………………………………………….. 
Mówca 5: ………………………………………………….. 

Grupa opozycji: (nazwiska laureatów) 
Mówca 1:………………………………………………….. 
Mówca 2: ………………………………………………….. 
Mówca 3: ………………………………………………….. 
Mówca 4: ………………………………………………….. 
Mówca 5: ………………………………………………….. 

 

1. Organizacja debaty 

Pomieszczenie, w którym odbywa się debata, jest podzielone na dwie części (np. poprzez ustawienie 
stołów). Strona broniąca tezy siada po prawej stronie Marszałka, ich oponenci po przeciwnej stronie. 
Naprzeciwko nich siedzi Marszałek prowadzący obrady i Sekretarz czuwający nad czasem                  
i porządkiem debaty. Podczas obrad zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc. 

 

2. Regulamin debaty 

Debata Oksfordzka jest sztuką prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów, wypowiadania 

się i słownego pokonania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. Polega na tym, że dwa 

zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. 

 

W debacie bierze udział 10 osób2: 

- 5 mówców broni danej tezy (propozycja- zespół A) 

- 5 mówców usiłuje ją obalić (opozycja- zespół B). 

                                                           
1 Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w piątek 13.05.2022r. po godz. 18.00 

2 tradycyjnie w debacie bierze udział 8 uczestników, na potrzeby XXIII OOJA liczba ta została zmodyfikowana – 

10 laureatów 
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a) Każdy członek zespołu odgrywa inną wcześniej w grupie uzgodnioną rolę3: 

 Każdy z uczestników prezentuje swoje stanowisko w ciągu 3- minutowego wystąpienia. 
Rozpoczyna grupa broniąca tezy.  

Zespół A  Zespół B 

Mówca 1 przedstawia stanowisko 
grupy 

Mówca 1 przedstawia stanowisko 
grupy 

Mówca 2 przedstawia argumenty Mówca 2 przedstawia argumenty 

Mówca 3 przedstawia argumenty Mówca 3 przedstawia argumenty 

Mówca 4 przedstawia argumenty Mówca 4 przedstawia argumenty 

Mówca 5 Podsumowuje stanowisko 
grupy 

 Mówca 5 Podsumowuje stanowisko 
grupy 

 Każdy z uczestników odnosi się do argumentów wybranego Mówcy z grupy przeciwnej          
w ciągu 2- minutowego wystąpienia. Rozpoczyna grupa broniąca tezy. 

Zespół A  Zespół B 

Mówca 1 odnosi się do argumentów 
wybranego Mówcy z 
grupy przeciwnej 

Mówca 1 odnosi się do 
argumentów wybranego 
Mówcy z grupy 
przeciwnej 

Mówca 2 Mówca 2 

Mówca 3 Mówca 3 

Mówca 4 Mówca 4 

Mówca 5  Mówca 5 

 

b) W debacie bierze udział Marszałek i Sekretarz. Debatę prowadzi Marszałek, który wita uczestników 
i publiczność oraz prezentuje obie strony sporu - stronę propozycji i stronę opozycji, a także udziela 
głosu i pilnuje przestrzegania porządku dyskusji. Marszałek także sygnalizuje koniec przydzielonego 
na poszczególnych mówców czasu. W przypadku przekroczenia czasu Marszałek powinien odebrać 
głos mówcy, jednak może przedłużyć wypowiedź do czasu dokończenia podjętej myśli. 

 
c) Wstępem do debaty jest głosowanie publiczności za lub przeciw tezie, co umożliwi na jej końcu 
sprawdzenie, ile osób z publiczności dana drużyna zdołała przekonać do poglądów swojej strony.4 
 
 
d) Gość (Ekspert z danej dziedziny) podsumowuje debatę pod kątem merytorycznym.  

e) Finalnym etapem debaty jest głosowanie ostateczne na jedną z dyskutujących stron. Głosuje 
publiczność, która bierze pod uwagę argumentacje uczestników, jak też retorykę i umiejętności 
przekonywania.5 

                                                           
3 Uczestnicy debaty ustalą to w dniu finału w drodze losowania, w sobotę 14.05.2022r. o godz. 8.00. Obie grupy 

otrzymają: 1) temat debaty; 2) dostęp do 2 komputerów dla każdej z grup; 3) tekst dotyczący tematu debaty. 

4 publiczność głosuje poprzez podniesienie kart 

5 Wyniki głosowania publiczności nie mają wpływu na finalną punktację laureatów, o czym decyduje jury 


