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1. DEBATA POLITYCZNA  
 

ZASADY DEBATOWANIA  

• W debacie biorą udział dwa trzyosobowe zespoły: Rząd, na czele którego 

stoi Premier i dwóch Ministrów oraz Opozycja (Posłowie) z Liderem 

Opozycji. Zespoły bądź ustalają, bądź za pomocą monety losują swoją 

przynależność do Rządu lub Opozycji.  

• Debatę organizuje i prowadzi Marszałek(trener): nie uczestniczy w 

dyskusji, udziela głosu, dyscyplinuje mówców przekraczających czas 

wystąpienia, dba o spokój i kulturalny przebieg debaty.  

• Marszałkowi pomaga Sekretarz: informuje mówców o pozostałym im 

czasie na  

wystąpienia.  

• Zespoły zasiadają naprzeciw siebie, po prawej stronie Marszałka Rząd, 

po lewej Opozycja. Najbliżej Marszałka zasiada pierwszy mówca: Premier, 

w przypadku Rządu. Lider Opozycji, w przypadku Opozycji.  

• Mówca zabierający głos podchodzi do pulpitu po jego odpowiedniej 

stronie. Długość wystąpień pierwszych mówców po obu stronach wynosi 

po 7 minut, kolejnych po 6 minut. Od zakończenia pierwszej do 

rozpoczęcia ostatniej minuty wystąpię dopuszczalne jest kierowanie 

zapytań do mówcy. Upływ pierwszej minuty wystąpienia (rozpoczęcie 

ostatniej) Sekretarz sygnalizuje pozostałym uczestnikom debaty o 

publiczności delikatnym stuknięciem w stół. Mówcy powinni zakończyć 

swoje wystąpienie nie wcześniej niż trzydzieści sekund przed upływem i 

nie później trzydzieści sekund po upływie czasu.  

• Zapytania kierowane są do mówcy przez dyskutanta strony przeciwnej, 

który wstaje prosi mówcę o wyjaśnienie. Pytania mogą zadawać także 
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osoby zasiadające wśród publiczności. Mówca może przyjąć, bądź odrzucić 

pytanie (widocznym gestem, bądź np. słowem "dziękuję"). Nie jest 

zobowiązany do uwzględniania pytania i ml przerwać dyskutantowi, jeżeli 

uzna, że mówi on zbyt długo bez potrzeby. C: zapytania wlicza się do 

czasu wypowiedzi mówcy.  

• Po przemówieniach wszystkich mówców (po obu stronach) Marszałek 

zarządza debatę "z sali", w której każdy ma prawo zabrać głos, zarówno 

publiczność, jak i główny mówcy. Mówcy reprezentują na przemian strony 

Rządu i Opozycji. Rozpoczynają mówca występujący po stronie Rządu. 

Debata z sali trwa do wyczerpania się chętnych mówców, jednakże 

Marszałek może ograniczy ilość mówców z sali. Mówcy z sali m nie więcej 

niż dwie minuty na swoje wystąpienia.  

• Debatę kończą wystąpienia mówców "z sali", po których Marszałek 

zarządza głosowanie.  

• W głosowaniu, czyli swoistym sędziowaniu, bierze udział cała publiczność 

- sędzio opowiadając się za stroną Rządu bądź Opozycją. Marszałek 

podlicza głosy i ogłasza zwycięzcę debaty.  

SĘDZIOWIE  

• Publiczność-sędziowie przysłuchuje się uważnie wszystkim argumentom, 

obiektywnie ocenia, kto przytacza trafniejsze dowody na potwierdzenie 

swojej tezy.  

• Wyboru lepszego zespołu publiczność-sędziowie dokonuje poprzez 

analizę i porównanie argumentów przedstawionych w debacie, a także 

ocenę spełnienia swojej roli w debacie przez poszczególnych mówców oraz 

treść i formę ich wypowiedzi. Wygrywa ten zespół, który zaprezentował 

bardziej przekonywujące argumenty na poparcie swojej tezy, przedstawił 

je w lepszej formie. Każda osoba z publiczności i sędzia na arkuszu 

sędziowskim zapisuje wszystkie argumenty obydwu zespołów. Szczególna 
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uwagę zwraca na to, czy zespoły odpowiedziały na argumenty strony 

przeciwnej.  

• Ocena zespołu poprzez wystąpienia poszczególnych mówców:  

• Premier: definicja tezy, linia argumentacji, alokacja zadań dla 

kolejnych mówców zespołu, własne argumenty.  

• Lider Opozycji: zmiany definicji, określenie linii wystąpienia opozycji, 

odpowiedź na argumenty Premiera, własne argumenty.  

• 1.Minister: kontrargumenty, własne argumenty wzmacniające linię 

argumentacji swojego zespołu.  

 

• 1.Poseł Opozycji: kontrargumenty, własne argumenty wzmacniające 

linię argumentacji swojego zespołu.  

 

• 2.Minister: podsumowanie linii argumentowania Rządu, 

skontrastowanie jej z linią argumentacji Opozycji, obalenie ostatnich 

argumentów przeciwnika, zakończenie debaty.  

• 2.Poseł opozycji: podsumowanie linii argumentowania Rządu, 

skontrastowanie jej z linią argumentacji Opozycji, obalenie ostatnich 

argumentów przeciwnika, zakończenie debaty.  

• Jednocześnie osoby z publiczności-sędziowie prowadzą obserwację 

metol przemówień poszczególnych mówców i sposobu prezentacji.  

• Przy porównaniu argumentów obu zespołów brane są pod uwagę 

następujące kryteria  

 

o brak repliki na argument przeciwnika  

o użycie błędnego argumentu do obalenia zasadnego argumentu 

przeciwnika  
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o wykorzystanie zbyt małej ilości danych; dane pochodzące z 

niewiarygodnych źródeł 

o brak logicznego wynikania między założeniem a wnioskiem  

o opinia zamiast argumentu  

o argument trywialny w kontekście debaty.  

• Na ocenę zespołu wpływ ma również ocena poszczególnych mówców. 

Przy ocenianiu  indywidualnych wystąpień sędziowie posługują się 

zestawem kryteriów negatywnych (błędów w treści, metodzie oraz 

sposobie prezentacji). Występowanie błędów odejmuje "punkty" 

mówcom, a co za tym idzie, zespołowi.  

 

• Błędy najczęściej popełniane w odniesieniu do treści:  

o niejasna lub błędna definicja  

o parafrazowanie tematu zamiast udowadnianie go  

o przedstawianie opinii zamiast dowodów  

o zmiana tematu w trakcie debaty  

o używanie argumentów nie powiązanych z tezą  

o popełnianie błędów w argumentacji  

o mylenie pojęcia słów  

o zbyt częste cytaty  

o dowody nietrafnie dobrane do argumentów  

• Błędy najczęściej popełniane w odniesieniu do formy:  

o nielogiczne rozwinięcie linii argumentowania  
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o niewypełnienie przydzielonych zadań  

o brak podstawowych elementów wystąpienia  

o nie przestrzeganie limitu czasu  

• Błędy najczęściej popełniane w odniesieniu do prezentacji: 

 o błędy językowe  

o monotonny sposób mówienia  

o nadmierna i niewłaściwa gestykulacja  

o częste zająknięcia się, zbyt długie pauzy  

o niedbała postawa  

o zbyt agresywna osobowość  

o negatywne usposobienie  

o zbyt ciche lub zbyt głośne operowanie głosem  

(źródło: stowarzyszenie szkoła liderów) 

1. ĆWIĆZENIE: KAZUS 1 
 

Pracownik zostaje zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, 

trwający 5 miesięcy, po 3 miesiącach pracodawca zaproponował 

przedłużenie umowy do 7 miesięcy, pracownik zgodził się na to. 

Bezpośrednio po 8 miesiącach pracy, pracodawca zaproponował zawarcie 

kolejnej umowy o prace na czas określony, na okres 5 miesięcy. Jakie są 

skutki przyjęcia oferty przez pracownika?  
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2. ĆWIĆZENIE: KAZUS 2 
 

Pracownica wypowiedziała umowę o pracę. Na wypowiedzianym 

stanowisku przepracowała 1,5 roku. Ile wynosi okres wypowiedzenia w jej 

przypadku i czy przysługuje jej zwolnienie na poszukiwanie pracy  

 

3. ĆWIĆZENIE: KAZUS 3  
 

Pracownicy w ciąży została wypowiedziana przez pracodawcę umowa 

o pracę. Pracownica przed tym zdarzeniem zatrudniona została na okres 

próbny trwający 2 miesiące. Jakie są jej prawa w związku z 

wypowiedzeniem umowy?  

 

4. ĆWIĆZENIE: KAZUS 4  
 

Pracownica urodziła pierwsze dziecko. Przebywa na urlopie 

macierzyńskim od 11 tygodni, z czego 2 tygodnie urlopu wykorzystała 

przed porodem. Chce zrezygnować z pozostałej części urlopu na rzecz 

męża. Czy może tak postąpić, a jeśli tak to w jaki sposób?  
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5. ĆWIĆZENIE: MOJA ELASTYĆZNA PRAĆA 
 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 
PRACODAWCA JA 
  

 

INNE, UWAGI 

 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 .......................................................................................  



 ________________________________________________________________________   
 
 

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 

10 

6. ĆWIĆZENIE: Test Thomasa-Klimana 
 

1 A.  Zdarza się, że pozwalam innym podejmować odpowiedzialność za rozwiązanie 
problemu. 

B. Staram się położyć bardziej nacisk na te sprawy, w których oboje się zgadzamy, 
niż negocjuję te kwestie, w których się nie zgadzamy. 

2 A.  Próbuję znaleźć kompromisowe rozwiązanie. 

B.  Staram się zajmować moimi i jej/jego problemami 

3 A. Jestem zwykle wytrwały w osiąganiu celów. 

B. Próbuję wyciszać uczucia innych i zachowywać nasze związki. 

4 A. Próbuję znaleźć kompromisowe rozwiązanie. 

B. Czasami poświęcam swoje własne interesy dla interesów innej osoby. 

5 A. Stale szukam pomocy innych w rozwiązywaniu problemów. 

B. Staram się zrobić wszystko, co jest niezbędne by uniknąć niepotrzebnych 
nacisków. 

6 A. Staram się unikać tworzenia sytuacji, przykrych dla mnie. 

B. Staram się wygrać moją pozycję. 

7 A. Staram się odwlec sprawę do momentu, gdy będę miał czas na przemyślenie jej. 

B. Ustępuję w niektórych kwestiach, w zamian za ustępstwa z drugiej strony. 

8 A. Jestem zwykle wytrwały w osiąganiu moich celów. 

B. Próbuję wyciągnąć natychmiast wszystkie zagadnienia i kwestie sporne na 
wierzch. 

9 A. Wydaje mi się, że nie zawsze warto martwić się o różnice zdań. 

B. Czynię pewne wysiłki, by przeprowadzić mój punkt widzenia. 

10 A. Jestem zwykle wytrwały w osiąganiu celów. 

B. Staram się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. 

11 A. Próbuję wyciągnąć natychmiast wszystkie zagadnienia i kwestie sporne na 
wierzch. 

B. Próbuję wyciszać uczucia innych i zachowywać nasze  związki. 



 ________________________________________________________________________   
 
 

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 

11 

12 A. Unikam czasami sytuacji, które mogą powodować kontrowersje. 

B. Pozwalam drugiej  osobie na zachowanie jej/jego pozycji, jeśli  ona/on pozwala 
mi  zachować swoje. 

13 A. Proponuję kompromis. 

B. Preferuję inne stanowisko. 

14 A. Przekazuję drugiej osobie swoje opinie i pytam o jej własne. 

B. Staram się wykazać drugiej osobie logikę i korzyści mojego punktu widzenia. 

15 A. Próbuję wyciszać uczucia innych i zachowywać nasze związki. 

B. Staram się zrobić wszystko, co jest niezbędne by uniknąć niepotrzebnych 
nacisków. 

16 A. Staram się nie urazić cudzych uczuć. 

B. Staram się przekonać drugą osobę o zasadności mojej pozycji. 

17 A. Jestem zwykle wytrwały w osiąganiu moich celów. 

B. Staram się zrobić wszystko, co jest niezbędne, by uniknąć niepotrzebnych   
nacisków. 

18 A. Jeśli to uczyni innych szczęśliwymi, mogę pozwolić im na podtrzymanie ich punktu 
widzenia 

B. Pozwalam drugiej  osobie na zachowanie jej/jego pozycji, jeśli ona/on pozwala mi  
zachować moje. 

19 A. Próbuję wyciągnąć natychmiast wszystkie zagadnienia i kwestie sporne na 
wierzch. 

B. Staram się odwlec sprawę do momentu, gdy będę miał czas na przemyślenie   jej. 

20 A. Próbuję natychmiast przedyskutować różnice. 

B. Staram się znaleźć jasną kombinację zysków i strat dla nas obojga. 

21 A. Podejmując negocjacje, staram się uwzględnić życzenia drugiej strony. 

B. Zawsze skłaniam się w stronę otwartej dyskusji nad problemem. 

22 A. Staram się znaleźć pozycję pośrednią między pozycjami jej/jego i moją. 

B. Domagam się uznania moich życzeń. 

23 A. Bardzo często angażuję się w zaspakajanie wszystkich naszych życzeń. 

B. Zdarza się, że pozwalam innym podejmować odpowiedzialność za   rozwiązanie 
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problemu. 

24 A. Jeśli czyjś punkt widzenia wydaje się być bardzo ważny dla drugiej osoby, staram 
się  spełnić jej życzenia. 

B. Staram się doprowadzić drugą osobę do kompromisu. 

25 A. Staram się wykazać drugiej osobie logikę i korzyści mojego punktu widzenia.          

B. Podejmując negocjacje, staram się uwzględnić życzenia drugiej strony. 

26 A. Proponuję kompromis. 

B. Prawie zawsze angażuję się w zaspakajanie wszystkich naszych życzeń. 

27 A. Czasami unikam sytuacji, które mogą powodować kontrowersje. 

B. Jeśli to uczyni innych szczęśliwymi, mogę pozwolić im na podtrzymanie ich punktu  
widzenia. 

28 A. Jestem zwykle wytrwały w osiąganiu moich celów. 

B. Zwykle szukam pomocy innych w rozwiązywaniu problemów. 

29 A. Proponuję kompromis. 

B. Wydaje mi się, że nie zawsze warto martwić się o różnice zdań. 

30 A. Staram się nie urazić cudzych uczuć. 

B. Zawsze dzielę się problemem z drugą osobą, możemy więc wypracować wspólne 
stanowisko.  

 

Punktacja 

 Dominacja Współpraca Kompromis Unikanie Dostosowanie 

1    A B 

2  B A   

3 A    B 

4   A  B 

5  A  B  

6 B   A  

7   B A  

8 A B    

9 B   A  

10 A  B   

11  A   B 
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12   B A  

13 B  A   

14 B A    

15    B A 

16 B    A 

17 A   B  

18   B  A 

19  A  B  

20  A B   

21  B   A 

22 B  A   

23  A  B  

24   B  A 

25 A    B 

26  B A   

27    A B 

28 A B    

29   A B  

30  B   A 

Ogólna liczba punktów zakreślonych w każdej kolumnie 

      
 

 


