
 

 

 

Debata Oksfordzka. 
Mini przewodnik krok po kroku w prostych słowach.  

 

 

 

 
1. Debatę prowadzi bezstronny Marszałek, który podaje regulamin, dba o atmosferę i przestrzeganie 

regulaminu oraz dobrych obyczajów.  

2. Podczas debaty obowiązują zasady wprowadzone przez Marszałka.  

3. Teza w debacie oksfordzkiej powinna być jednoznacznie określona.  

4. W debacie oksfordzkiej występują główni mówcy, którzy mają na swoje wystąpienia 4-6 minut oraz 

mówcy z publiczności, którzy mają na swoje wystąpienie 1-2 minuty.  

5. Dokładny czas zawsze podaje Marszałek i należy go ściśle przestrzegać.  

6. Główni mówcy - Propozycja: 

a. To główni mówcy siedzący po prawej stronie marszałka.  

b. Propozycja występuje za tezą, broniąc jej za pomocą swoich argumentów.  

c. Główny mówca propozycji występuje na początku debaty. Jego zadaniem jest m. in. 

zdefiniowanie tezy.  

7. Główni mówcy - Opozycja: 

a. To główni mówcy siedzący po lewej stronie marszałka.  

b. Opozycja występuje przeciw tezie, przytaczając kontrargumenty. 

8. Widzowie – podłoga / bagno:  

a. Zwyczajowo widzowie debaty określani są mianem podłogi bądź bagna.  

b. Widzowie mogą wziąć udział w debacie poprzez własne wystąpienia, zadawanie pytań 

bądź przytaczanie informacji.  

c. Widzowie zabierają głos po głównych mówcach i występują naprzemiennie za i przeciwko 

tezie.   

d. Wystąpienia widzów powinny wzbogacać debatę o nowe argumenty za lub przeciwko 

tezie, nie mogą być pytaniami do głównych mówców.  

9.   Zadawanie pytań i udzielanie informacji: 

a. Widzowie mogą zadawać pytanie w trakcie wystąpień głównych mówców po upływie 

pierwszej minuty i przed ostatnią minutą wypowiedzi.  

b. Uczestnik zadaje pytanie mówcy lub zgłasza informację wstając, podnosząc do góry prawą 

rękę i mówiąc głośno „pytanie” lub „Informacja”.  

c. Główny mówca przyjmuje pytanie lub informację mówiąc „proszę, lub odrzuca mówiąc 

„nie, dziękuję”.  

d. Zadawanie pytań i zgłaszanie informacji jest w dobrym tonie i ich przyjmowanie należy do 

kultury debaty oksfordzkiej.  

10.  Debatę kończy Marszałek po wyczerpaniu się głosów lub gdy uzna za stosowne.  

11. Marszałek zarządza głosowanie za argumentami poszczególnych stron. Ważne jest by głosować nie za 

lub przeciw tezie zgodnie z własnymi przekonaniami, a za siłą usłyszanych argumentów stron.  

12. Marszałek ogłasza wyniki i zamyka debatę.  

 


