
MIĘDZYKLASOWY KONKURS DEBAT OKSFORDZKICH 
„BIĆ SIĘ CZY NIE BIĆ. POLSKIE POWSTANIA NARODOWE” 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu. 

2. W konkursie uczestniczą trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas. 

3. Konkurs polega na przeprowadzeniu cyklu debat oksfordzkich, których teza brzmi: 

„Ta strona uważa, że o wolność trzeba walczyć nawet wtedy, kiedy nie ma szans na 

sukces”. Uniwersalny regulamin debat znajduje się w załączniku. 

4. Konkurs odbywa się pod nadzorem jury, w skład którego wchodzą nauczyciele i 

przedstawiciel Klubu Debat Oksfordzkich. Jury rozstrzyga o zwycięstwie w 

poszczególnych debatach oraz o przyznaniu tytułu najlepszego mówcy. 

5. W czasie debaty każdy mówca ma 4 minuty na wystąpienie. 

6. Konkurs najpierw odbywa się pomiędzy klasami z każdego rocznika w dwóch 

rundach; zwycięzcy pierwszej rozgrywają między sobą debaty, które wyłaniają 

zwycięzców w ramach rocznika. Zespoły w pierwszej rundzie losują przeciwników i 

stronę. W drugiej rundzie rozgrywają między sobą debaty systemem każdy z każdym, 

w celu wyłonienia zwycięzców z poszczególnych roczników. 

7. Najlepsze zespoły z poszczególnych roczników rozgrywają między sobą debaty 

systemem każdy z każdym, w celu wyłonienia zwycięzców. 

8. Zwycięskiemu zespołowi przysługują nagrody: 

 udział w pokazowej debacie z grupą „Dream Team” – uczestnikami Klubu Debat 

Oksfordzkich, 

 nagroda-niespodzianka, ufundowana przez dyrektora szkoły, 

 przewidziana jest również indywidualna nagroda dla najlepszego mówcy. 

9. Wydarzeniem finałowym jest debata zwycięzców konkursu z grupą „Dream Team” – 

uczestnikami Klubu Debat Oksfordzkich, który odbędzie się 28 listopada o godzinie 

10.00 w sali 218. Widownię będą stanowić uczniowie klas, których reprezentanci 

zwyciężyli na poziomie poszczególnych roczników. 

10. Harmonogram: 

 do godz. 12.00 14 listopada 2014r. – wychowawcy przekazują skład zespołu (trzy 

osoby plus jedna w rezerwie) u p. dyrektor R.Kożuszek; 

 19 listopada 2014r. (środa) – na 1 i 2 lekcji szkolenie dla uczestników konkursu na 

temat debat oksfordzkich i merytorycznego przygotowania do nich (B.Kicki, 

S.Słomski, H.Szarek); 

 24-25 listopada 2014r. – debaty konkursowe; 

 28 listopada 2014r. – o godz. 10.00 debata pokazowa zwycięzców konkursu z 

grupą „Dream Team”, ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego mówcę i 

wręczenie nagród. 



 

 


