
SĘDZIOWANIE DEBAT HISTORYCZNYCH 

Ćwiczenia po webinarze 

Na potrzeby ćwiczeń skorzystajmy z jednego z Zeszytów Historycznych, które można znaleźć 

na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego. Do zadań wybrałem akurat numer „Bić się czy nie 

bić” autorstwa Piotra Szlanty. 

https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/03/P.-Szlanta-Bic-sie-czy-nie-bic.pdf 

Zachęcam również do przypomnienia sobie rozdziału o sędziowaniu z Podręcznika Debat 

Historycznych i obejrzenia webinaru, gdzie pojawiły się ćwiczenia 

Zadanie 1.  

Przeczytaj przykładowe argumenty z debaty „Ta izba uważa, że XIX-wieczne powstania 

przyniosły Polakom więcej pożytku niż szkody”. Podziel je na punkty sporu i spróbuj je 

nazwać (np. „mniej cierpienia”, „zwiększanie świadomości narodowej” itp.). Następnie 

zastanów się, co powinna udowodnić każda ze stron, żeby zwyciężyć w każdym z pól. Na 

koniec postaraj się określić, które z punktów sporu są kluczowe dla wygrania debaty. 

Zadania 2. 

Przeczytaj schemat debaty z Podręcznika Debat Historycznych (str. 57-58) nie zaglądając do 

werdyktu. Jak ocenił(a)byś tę debatę? Która drużyna wygrała i dlaczego? 

Teraz przeczytaj werdykt i uzasadnienie. Czy były zgodne? Jeśli nie – jak myślisz, z czego 

wynikały różnice? 

Zadanie 3*.  

Obejrzyj debatę finałową turnieju Warszawa Debatuje 2017 „Ta izba preferuje świat, w 

którym koncepcja życia po śmierci nie istnieje”. Następnie pojedynczo porównaj między sobą 

materiał wszystkich drużyn – tj. pierwszej opozycji i pierwszego rządu, drugiej opozycji i 

pierwszego rządu, pierwszego i drugiego rządu, etc. – i określ, która z drużyn wygrała 

bezpośrednie starcie i dlaczego. 

https://www.youtube.com/watch?v=K9hfs_wnMhE 

Do poćwiczenia w klasie: 

I. Zespoły słyszą tylko dwie pierwsze mowy i robią notatki w małych panelach sędziowskich. 

Następnie każdy z paneli obraduje oddzielnie i oddzielnie udziela feedbacku uzasadniającego 

kto wygrał. 

II. Uczestnicy dostają notatki sędziowskie z debaty opisujące argumentację każdej z osób i na 

tej podstawie muszą ustalić przebieg debaty, wybrać najważniejsze punkty sporu i zastanowić 

się nad ich porównaniem. 

Dodatkowe materiały (po angielsku): 

https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/03/P.-Szlanta-Bic-sie-czy-nie-bic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K9hfs_wnMhE


Podstawy sędziowania: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-pz11ECDyk 

Jak dobrze sędziować debaty? Warsztat Sharmili Parmanand, mistrzyni Azji, sędzi głównej 

Mistrzostw Świata (2013) i Europy (2019): 

https://www.youtube.com/watch?v=TfNj84YQILE 

Oficjalne zasady i instrukcja sędziowania z Mistrzostw Świata: 

https://drive.google.com/file/d/1ihcOHMQiPYuTc2wvvqeA6mn7iJL3lrpy/view 

https://www.youtube.com/watch?v=4-pz11ECDyk
https://www.youtube.com/watch?v=TfNj84YQILE
https://drive.google.com/file/d/1ihcOHMQiPYuTc2wvvqeA6mn7iJL3lrpy/view

