
Debata oksfordzka 

Debata oksfordzka – rodzaj debaty, która ma dokładnie ustalony przebieg. Zadaniem debaty jest 
dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. O tym, po której stronie mają się 
opowiedzieć dowiadują się tuż przed rozpoczęciem debaty. Debacie przewodniczy Marszałek, który 
prowadzi dyskusję i czuwa nad przestrzeganiem zasad. Ma do pomocy Sekretarza czuwającego nad 
czasem i kolejnością wypowiedzi. W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie 
bądź wyśmiewanie Mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania. Zmagania 
debatujących zespołów ocenia Jury. 
 
Zasady debaty: 

1. Pytanie zadane podczas debaty jest następujące:  
 Nanomateriały – materiał przyszłości czy zagrożenie dla środowiska? 
 Pojazdy proekologiczne - przyszłość transportu czy mit? 
 Zielone tworzywa sztuczne (polimery z biomasy i polimery biodegradowalne ) – 

rozwiązaniem problemu plastików w środowisku czy też nowy problem? 
2. W debacie biorą udział dwa zespoły: Zespół Obrońców (zespół przedstawiający pozytywne 

aspekty) i Zespół Przeciwników (zespół przedstawiający negatywne aspekty) 
 
Przebieg debaty: 

1. Powitanie wszystkich przez Sekretarza– przedstawienie uczestników. 
2. Losowanie drużyn i stron. Wszyscy uczestnicy debaty znają temat debaty z wyprzedzeniem, 

ale nie znają składu drużyny oraz nie wiedzą, czy będą go bronić, czy będą przeciwko tezie. 
3. Po losowaniu strony udają się na 10-minutową naradę. 
4. Marszałek zarządza losowanie dotyczące tezy debaty (w głosowaniu bierze udział Jury oraz 

publiczność) 
5. Marszałek zarządza początek debaty oddając głos stronie popierającej. 
6. Od tego momentu strony wypowiadają się naprzemiennie – po jednej osobie (zgodnie z 

zasadami organizacji debaty opisanymi poniżej 
7. Po zakończeniu podsumowań, Marszałek zarządza głosowanie (Jury oraz publiczność) i 

następnie Marszałek ogłasza, która teza wygrała po debacie, a następnie która drużyna 
zwyciężyła. 

 

Otwarcie debaty (przedstawienie tematu debaty oraz przedstawienie drużyn) 

Zespół Obrońców (zespół przedstawiający 
pozytywne aspekty) 

Zespół Przeciwników (zespół przedstawiający 
negatywne aspekty) 

1-wszy Mówca prezentuje argumentację, w 
której zgadza się z postawionym pytaniem 

1-wszy Mówca prezentuje argumentację, w 
której nie zgadza się z postawionym pytaniem 

2-gi Mówca odpowiada na argumenty 
przedstawione przez Mówcę 1z Zespołu 
Przeciwników 

2-gi Mówca odpowiada na argumenty 
przedstawione przez Mówcę 1 z Zespołu 
Obrońców 

3-ci Mówca odnosi się do wcześniej 
przedstawionych argumentów zarówno tych za 
jak i przeciw 

3-ci Mówca odnosi się do wcześniej 
przedstawionych argumentów zarówno tych za 
jak i przeciw 

4-ty Mówca podsumowuje stanowisko Zespołu 
Obrońców 

4-ty Mówca podsumowuje stanowisko Zespołu 
Przeciwników 

Pytania do obydwu drużyn (około 15 min) 

Zamknięcie debaty 

 
Każdy z mówców ma 5 minut. 


