
                                                                     

 
 

 

 

REGULAMIN 

 

Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich Sienkiewicz współcześnie 
 

Cele turnieju 

Celem Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest pogłębienie wiedzy o twórczości  Henry-

ka Sienkiewicza oraz upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017. 

 

Adresaci 

Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. 

 

Organizatorzy 

Organizatorem turnieju jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.    

 

Patronat 

Turniej został objęty honorowym patronatem Prorektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszarda 

Koziołka. 

 

Tezy 

 Faza grupowa: 

 Kmicic – bohater tylko swoich czasów. 

 Kobiety w powieściach Sienkiewicza tłem mężczyzny (teza w przypadku  dogrywki). 

Faza finałowa: 

 Henryk Sienkiewicz wielkim pisarzem był.  

 

 

Zasady turnieju 

a. W turnieju uczestniczy 8 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.   

b. Każda ze szkół biorących udział w turnieju wystawia tylko jedną drużynę składającą się  

z trzech uczestników, których przygotowuje jeden nauczyciel. 

c. Turniej podzielony jest na fazę grupową i fazę finałową. Fazy turnieju odbywają się w tym 

samym dniu. 

d. Faza grupowa:  

 pary rywalizujących drużyn zostaną wyłonione w drodze losowania, 

 o wystąpieniu drużyny po stronie obrońców tezy lub atakujących tezę decyduje losowanie  

przeprowadzone przez organizatorów turnieju na 20 minut przed debatą, 

 rozgrywki fazy grupowej odbędą się jednocześnie dla wszystkich par,  

 do finału przechodzą dwie drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów, 

 w przypadku równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje hierarchia ważności kryteriów  

(patrz: kryteria oceniania, pkt. 1 – najwyższa wartość, pkt. 6 – najniższa wartość), 

 w przypadku, gdy liczba drużyn w dniu turnieju będzie nieparzysta (np. z powodu nieobec-

ności zgłoszonej wcześniej drużyny lub z innych przyczyn) przewidziany jest dodatkowy 

etap turnieju,   

 dodatkowy etap turnieju: do finału przechodzi jedna drużyna, która w fazie grupowej uzy-

skała największą liczbę punktów; pozostałe drużyny wezmą udział w losowaniu, które wyłoni 

uczestnika debaty z drużyną, która jeszcze nie brała udziału w rozgrywce; w wyniku losowa-



                                                                     

 

nia zostaną wyłonione strony obrońców tezy lub atakujących tezę; losowanie przeprowadzają 

organizatorzy turnieju na 20 minut przed debatą; do finału przechodzi drużyna, która w deba-

cie uzyska większą liczbę punktów w dodatkowej rozgrywce. 

e. Faza finałowa: 

 w wyniku losowania zostaną wyłonione strony obrońców tezy lub atakujących tezę, 

 losowanie przeprowadzają organizatorzy turnieju na 20 minut przed debatą, 

 w turnieju zwycięża drużyna, która uzyska większą liczbę punktów. 

 

Terminarz:   

 

UWAGA!!! Zmiana terminu rozgrywek na 20 marca 2017 r. 

W związku z tym umożliwiamy zgłaszania nowych drużyn do turnieju do 1 marca 2017 r.  

Drużyny, które już zgłosiły udział w turnieju nie przysyłają powtórnie kart zgłoszenia. 

 

 Turniej odbędzie się 6 lutego 2017 r., 20 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w  Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7.  

 Zgłoszenia z podpisem dyrektora szkoły (skan karty zgłoszenia – załącznik nr 1) należy 

przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: aferdyn@womkat.edu.pl  do 8 grudnia 2016 r. 

do 1 marca 2017 r.                         

 

Nagrody 

Dla wszystkich uczestników oraz nauczycieli przygotowujących drużyny do turnieju  przewidziano 

dyplomy.  

 

Udział w debacie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. 

 

Zasady przebiegu debaty 

 

1. Uczestnicy debaty:  

 Marszałek – prowadzi całą debatę, decyduje, która osoba ma prawo mówić. Może przerwać 

przemowę uczestnika, dba o kulturę słowa, poziom debaty; informuje wszystkich uczestni-

ków o jej wyniku i krótko ją podsumowuje, 

 Jury – przyznaje punkty i decyduje, która strona wygrała rozgrywkę, 

 Mówcy – 3 mówców po stronie Propozycji, 3 mówców po stronie Opozycji: 

− pierwsi mówcy przedstawiają drużyny oraz  uzasadniają tezy, 

− drudzy mówcy argumentują na rzecz tezy, polemizują z wypowiedzią przedmówcy,  

− trzeci mówcy dokonują podsumowania, apeluje o poparcie tezy. 

2. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić 

strona  Opozycji.  

3. Struktura debaty:  

a. Debatę zawsze rozpoczyna Pierwszy Mówca  strony Propozycji, a następnie Pierwszy Mów-

ca  strony Opozycji.  W dalszej kolejności wypowiadają się naprzemian  Mówcy poszczegól-

nych stron zgodnie z ustaloną kolejnością. Debatę zawsze kończy Trzeci Mówca strony Opo-

zycji. 

b. Każda przemowa rozpoczyna się krótką inwokacją skierowaną do Marszałka, strony przeciw-

nej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od 

Marszałka, a następnie w dowolnej kolejności),  np.: „Panie Marszałku/Pani Marszałek, 

Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności” lub „Panie Marszałku Pani Marszałek, 

droga Publiczności, szanowni Oponenci”. 

c. Każdy z mówców ma maksymalnie 4 minuty na swoje wystąpienie.  

mailto:aferdyn@womkat.edu.pl


                                                                     

 

d. Po każdej wypowiedzi Mówcy drużyna przeciwna, po uzyskaniu zgody przedmówcy, ma 

prawo zadać pytania lub udzielić informacji (łącznie do 2 wypowiedzi; głosu nie mogą zabie-

rać opiekunowie drużyn). Czas wypowiedzi nie może przekroczyć 1 minuty.  

e. Po każdej wypowiedzi Mówcy publiczność ma możliwość zadania pytania lub udzielenia in-

formacji. Osoba z publiczności (z wyjątkiem opiekunów drużyn) zgłasza się poprzez podnie-

sienie ręki. Jeżeli uzyska aprobatę uczestnika debaty, po udzieleniu głosu przez Marszałka, 

może zabrać głos (nie dłużej niż 1 minuta). Osoba ta, zanim rozpocznie wystąpienie, ma 

obowiązek podać imię i nazwisko. Każdy z Mówców ma możliwość udzielenia odpowiedzi 

nie więcej niż dwóm osobom z publiczności. 

 

4. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której jurorzy przyznają punkty. 

5. Marszałek kończy i ogłasza wynik debaty. 

6. Przestrzeganie zasad w trakcie debaty: 

a. drużyna, która używa nieparlamentarnych środków wyrazu oraz argumentów ad personam, 

zostanie zdyskwalifikowana, 

b. zakazane jest używanie w trakcie debaty komputerów oraz wszelkich środków telekomunika-

cyjnych; ich użycie grozi dyskwalifikacją, 

c. wypowiedzi uczestników powinny stanowić samodzielne wystąpienia i nie mogą być odczy-

tywane z notatek. 

7. Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić organizatorom turnieju. Po rozpa-

trzeniu zastrzeżeń decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarże-

niu.  

 

Kryteria oceniania  

 

Debatę ocenia komisja złożona z co najmniej 3 osób, wg następujących kryteriów: 

1. Przygotowanie argumentacji (wartość merytoryczna wypowiedzi, sprawdzalność źródeł):              

skala 0 – 5. 

2.  Wartość retoryczna (umiejętności krasomówcze, rzeczowość, jasność, poglądowość, stopnio-

wanie ekspresji, świadomość celów, powtórzenie, zaskoczenie, stosowanie środków stylistycz-

nych, itp. ): skala 0 – 5. 

3.  Wierność tematowi (zgodność z tematem): skala 0 – 5. 

4. Wypełnienie zadania należącego do mówcy (spójność wypowiedzi z rolą mówcy, ramy czaso-

we): skala 0 – 5. 

5.  Jakość współpracy i wzajemnego wsparcia w drużynie: 0 – 5. 

6. Umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej (szybkość, trafność, opanowanie):              

skala 0 – 5. 

     W przypadku równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje hierarchia ważności kryteriów  

( pkt. 1 – najwyższa wartość, pkt. 6 − najniższa wartość).  

Kontakt 

Zgłoszenia przyjmuje: 

Aldona Ferdyn, tel.: 32 203 5967 w. 201,  

e-mail: aferdyn@womkat.edu.pl        

Zapraszamy do udziału w turnieju, 

Życzymy powodzenia! 

 

Koordynatorzy: 

Małgorzata Łukaszewska, Iwona Kruszewska-Stoły, 

 Renata Stanek-Kozłowska, Aldona Ferdyn 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
do Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich  

 

Sienkiewicz współcześnie 
 

 

Nazwa szkoły 

 

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

Telefon i  e-mail 
 

Imię i nazwisko  
nauczyciela – opiekuna  

przygotowującego uczniów               
do turnieju 

 

 
Imiona i nazwiska  

uczestników debaty 
 

 
……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej ośrodka w celach in-
formacyjnych dotyczących przebiegu i wyników konkursu. 

 

…………………………. 

           Podpis nauczyciela 

 

………………………………………… 

 Podpisy uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

                                                        Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 


