
 

                                                                             

 

 
 

ZASADY 

LIGI DEBAT SZKOLNYCH 

„Ty za, a ja przeciw.  Ważymy słowa!” 

 
ZASADA  I  

Dwie drużyny prowadzą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej tezy, wobec której 

zajmują stanowisko na TAK lub NIE. 

ZASADA II 

Debata składa się z trzech części: 

1. Rozpoczęcie przez Marszałka. 

2. Naprzemienne wystąpienia obu drużyn. 

3. Ocena jurorów. Przekazanie wyników debaty. 

ZASADA III 

Występujący w debacie uczniowie działają zgodnie z przyjętymi  wcześniej rolami. 

• Marszałek: jest gospodarzem debaty, czuwa nad jej porządkiem i przestrzeganiem 

regulaminu, ogłasza tezę, przedstawia uczestników, udziela głosu. 

• Sekretarz: asystuje MARSZAŁKOWI w prowadzeniu debaty, jego podstawowym 

obowiązkiem jest mierzenie czasu debaty. 

• Sędziowie: indywidualnie oceniają debatę na podstawie kryteriów zawartych w Karcie 

oceny, każdy juror musi wskazać zwycięzcę debaty, nawet w przypadku remisu 

punktowego. 

• Publiczność: do niej przemawiają mówcy, osoby z grona publiczności mogą zadawać 

pytania.  

ZASADA IV 

W debacie ściśle określone są role mówców. 

• Mówca pierwszy: rozpoczyna debatę, tłumaczy, jak drużyna rozumie tezę, jakie wobec niej 

zajmuje stanowisko. 



 

                                                                             

 

 
 

• Mówcy - drugi, trzeci, czwarty i piąty: przedstawiają argumenty drużyny, wyjaśniają i 

udowadniają, obalają argumenty przeciwnika, pokazują błędy logiczne, zły dobór 

przykładów, mogą uzupełniać argumentację drużyny. 

• Mówca szósty: przypomina, jak drużyna rozumie tezę, jakie są jej najważniejsze argumenty, 

uzasadnia, dlaczego jego drużyna wygrała debatę. 

ZASADA V 

Sędziowie przyznają punkty indywidualnym mówcom i oddzielnie całej drużynie. Punkty są 

sumowane. Łącznie można uzyskać 100 punktów. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Liga Debat Szkolnych ma charakter konkursu międzyszkolnego. 

2. W Lidze Debat Szkolnych biorą udział uczniowie klas szóstych, siódmych i/lub ósmych 

szkoły podstawowej ( drużyny z tego samego poziomu klas lub mieszane). 

3. Szkoła zgłasza jedną sześcioosobową drużynę. 

4. Liga Debat Szkolnych składa się z trzech etapów: 

a. Etap polonistyczny. 

b. Etap historyczny. 

c. Etap geograficzny, który jest jednocześnie finałem Ligi.  

5. Temat debaty podawany jest do wiadomości szkół, które zgłosiły udział w Lidze Debat 

Szkolnych, na miesiąc przed debatą.  

6. Przed rozpoczęciem debat odbywa się komisyjne losowanie par drużyn oraz stanowisk 

drużyn – ZA lub PRZECIW. 

7. Każda z drużyn ma do dyspozycji następujące limity czasowe: 

a. MÓWCA I - do 5 min; 

b. MÓWCY II, III, IV, V - do 10 min (aby uzyskać ocenę indywidualną, mówca 

powinien zabrać głos); 

c. MÓWCA VI - do 5 min. 



 

                                                                             

 

 
 

8. Każda drużyna ma możliwość zadania nie więcej niż dwóch pytań drużynie przeciwnej. 

9. Debata odbywa się w języku polskim.  

10. Do następnego etapu przechodzi drużyna, która wygrała swoją debatę. 

11. Tytuł Zwycięzcy w Lidze Debat Szkolnych otrzymują drużyny, które wygrały debaty w 

finale (etap geograficzny). 

12. Tytuł Najlepszego Mówcy otrzyma uczeń, który uzyskał największą ilość punktów w 

danym etapie.  

13. Dwa pierwsze etapy odbywają się w MSCDN Wydział w Warszawie. Etap finałowy odbywa 

się w Domu Polonii w Pułtusku. 

14. Drużyny ze szkół polskich za granicą odbywają debaty w formie zdalnej. 

HARMONOGRAM DEBAT 

I. Etap – 15 grudnia 2022 r. w godz. 11.00-15.00, MSCDN Wydział w Warszawie 

II. Etap – 8 lutego 2023 r. w godz. 12.00-14.00, MSCDN Wydział w Warszawie 

III. Etap – 18 kwietnia 202 3 r. w godz. 11.00-13.00, Dom Polonii w Pułtusku 

 

 

 

 

 


