
HARMONOGRAM TURNIEJU W ZSEE W SZCZECINIE.

SZCZECIŃSKI TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH

DZIEŃ PIERWSZY – ELIMINACJE 6 XII 2017 R.

1. 09:45 – zbiórka uczestników Turnieju Debat w auli ZSEE.
2. 10:00 – uroczyste otwarcie Turnieju Debat.
3. 10:15 – losowanie układu drużyn w dwóch grupach (A i B) oraz tematów – 4 (spośród

5 podanych).
4. 10:30 – losowanie stron 1 debaty.
5. 10:45 – 1 debata (do 40 min. – po 4 minuty dla kolejnych mówców).
6. 11:35 – podanie wyników 1 debaty po naradzie sędziowskiej.
7. 11:40 – losowanie stron 2 debaty.
8. 11:55 – 2 debata.
9. 12:45 – podanie wyników 2 debaty po naradzie sędziowskiej.
10. 12:50 – losowanie stron 3 debaty.
11. 13:05 – 3 debata.
12. 13:55 – podanie wyników 3 debaty po naradzie sędziowskiej.
13. 14:00 – losowanie stron 4 debaty.
14. 14:15 – 4 debata.
15. 15:05 – podanie wyników 4 debaty po naradzie sędziowskiej.
16. 15:10 – podsumowanie debat i wyznaczenie czterech drużyn, które zakwalifkowały

się do etapu II Turnieju Debat.

Dwie drużyny: A (A1, A2, A3, A4) oraz B (B1, B2, B3, B4).

Układ tabeli rozgrywek prowadzonych równolegle w dwóch salach:

1. Debata: A1–A2 i B1–B2.
2. Debata: A3–A4 i B3–B4.
3. Debata: A1–A3 i B1–B3.
4. Debata: A2–A4 i B2–B4.

Dwie pary półfnałowe:

a) Pierwsza drużyna z grupy A i druga drużyna z grupy B.
b) Pierwsza drużyna z grupy B i druga drużyna z grupy A.



DZIEŃ DRUGI – PÓŁFINAŁY I FINAŁ – 7 XII 2017 R.

1. 09:00 – uroczyste otwarcie drugiego etapu Turnieju Debat w auli ZSEE.
2. 09:15 – losowanie tematów dla par półfnałowych.
3. 09:20 – losowanie stron w pierwszej parze półfnałowej.
4. 09:35 – pierwsza debata półfnałowa.
5. 10:25 – podanie wyników 1 debaty półfnałowej po naradzie sędziowskiej.
6. 10:35 – losowanie stron w drugiej parze półfnałowej.
7. 10:50 – druga debata półfnałowa.
8. 11:40 – podanie wyników 2 debaty półfnałowej po naradzie sędziowskiej.
9. 11:45 do 12:00 – przerwa.
10. 12:00 – przywitanie gości Turnieju Debat i wprowadzenie do debaty fnałowej.
11. 12:15 – losowanie stron w debacie fnałowej.
17. 12:30 – debata fnałowa (do 45 min. – po 5 minut dla kolejnych mówców).
12. 13:25 – podanie wyników debaty fnałowej po naradzie sędziowskiej.
13. 13:30 – wręczenie nagród i podsumowanie Turnieju Debat. Bankiet.

Układ tabeli rozgrywek:

1. Pierwsza debata półfnałowa: 1 miejsce w grupie A–2 miejsce w grupie B.
2. Druga debata półfnałowa: 1 miejsce w grupie B–2 miejsce w grupie A.
3. Debata fnałowa: zwycięzcy z obu półfnałów.



TEZY TURNIEJU DEBAT W ZSEE W SZCZECINIE – 6–7 XII 2017 r.

Faza eliminacji – 6 XII 2017 r.

1. Polska powinna wprowadzić walutę euro.

2. Bezpieczeństwo zapewnione przez państwo jest ograniczeniem naszej wolności.

3. W Polsce powinno rozszerzyć się prawo dostępu do broni palnej.

4. Podczas wojny z kartelami narkotykowymi państwo nie musi respektować praw człowieka.

5. ,,Kultura dzielenia się” ma negatywny wpływ na społeczeństwo.   
Informacja do debaty: „Kultura dzielenia się” polega na ciągłym wysyłaniu i udostępnianiu swoich codziennych 
aktywności oraz osiągnięć życiowych na różnych portalach społecznościowych np. Facebook, Snapchat, 
Instagram.

Wylosowane zostaną cztery tematy spośród podanych pięciu.

Faza fnałowa (półfnały i fnał) – 7 XII 2017 r.

1. Zanikający indywidualizm jest przekleństwem współczesnej młodzieży.

2. Prace nad dalszym rozwijaniem sztucznej inteligencji powinny być zakazane.

3. W życiu najbardziej opłaca się być neutralnym - FINAŁ


