
Instrukcja U¿ytkownika

System  jest programem 
k o m p u t e r o w y m  s ³ u ¿ ¹ c y m
d o  p o r ó w n y w a n i a  d o k u m e n t ó w  
tekstowych. Wytypowani przez W³adze 
U c z e l n i  U ¿ y t k o w n i c y  o t r z y m u j ¹  
indywidualne konta zabezpieczone has³em. 
Logowanie odbywa siê na stronie 
internetowej. Zadanie U¿ytkownika polega 
na wprowadzaniu dokumentów do analizy 
i odczytywaniu wyników. Kolejnym - 
wyci¹gniêcie wniosków z wygenerowanego 
przez System raportu. Wiêcej uwag na ten 
temat znajduje siê w dalszej czêœci 
instrukcji.

Plagiat.pl

Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U¿ytkownika

STRONA STARTOWA SYSTEMU WWW.PLAGIAT.PL

Ilustracja 1. Witryna serwisu (www.plagiat.pl).

Strona 1



I. Aby sprawdziæ dokument w systemie Plagiat.pl nale¿y:

 Zalogowaæ siê do serwisu Plagiat.pl.
W tym celu nale¿y:
A. Wejœæ na stronê , wype³niæ puste pola : 

: adres mailowy wpisany przy rejestracji;
: has³o otrzymane w automatycznym mailu z serwisu 

Plagiat.pl.
B. Wybraæ okr¹g³y czerwony przycisk znajduj¹cy siê po prawej stronie pól
     login i has³o 

www.plagiat.pl (ilustracja 2)
Login
Has³o

(ilustracja 2).

Wybraæ niebieski klawisz “SPRAWD� DOKUMENT” (ilustracja 3)

Ilustracja 3. Moje konto.

Ilustracja 2. Logowanie do Systemu.
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Wprowadziæ treœæ dokumentu wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoœci:

A. Wype³niæ puste pola :
     Tytu³;
     Autor;
     Promotor;
     Rodzaj dokumentu;
     Jednostka organizacyjna (wydzia³, instytut, zak³ad w³aœciwy dla sprawdzanej pracy).

B.  W rubrykê “TREŒÆ” wkleiæ treœæ badanego dokumentu .
W przypadku dokumentów tekstowych b¹dŸ dostêpnych w formacie MS Word nale¿y:
   zaznaczyæ treœæ ca³ego dokumentu. U¿ytkownicy systemu Microsoft Windows mog¹ 

w tym celu u¿yæ kombinacji klawiszy Ctrl-A.
     skopiowaæ zaznaczon¹ treœæ do pamiêci komputera (u¿ywaj¹c np. kombinacji klawiszy

 Ctrl-C).
  Wkleiæ zaznaczon¹ treœæ do rubryki “TREŒÆ” serwisu Plagiat.pl: umieœciæ kursor 

w rubryce “TREŒÆ” i u¿yæ kombinacji klawiszy Ctrl-V. Licznik znaków poni¿ej okienka 
“TREŒÆ” poka¿e, jaka jest objêtoœæ wprowadzonego tekstu (ile znaków zawiera).

C.  Klikn¹æ  niebieski klawisz “ANALIZUJ”

(ilustracja 4)

(ilustracja 4)
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Komunikat “PRZETWARZANY” oznacza, ¿e dokument zosta³ zg³oszony do analizy.

Ilustracja 4. Moje konto.

Powtarzaj¹c powy¿sz¹ procedurê mo¿na dodawaæ kolejne dokumenty do sprawdzenia. Okres 
oczekiwania na Raport Podobieñstwa wynosi ok. 24 h. Po zakoñczeniu sprawdzania dokumentu 
System automatycznie wysy³a na adres, bêd¹cy loginem U¿ytkownika, mail z informacj¹ 
o wygenerowaniu Raportu Podobieñstwa.
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II. Aby wylogowaæ siê z konta w systemie Plagiat.pl nale¿y wybraæ 
zak³adkê “WYLOGUJ SIÊ”.

III. Aby zapoznaæ siê z Raportem Podobieñstwa nale¿y:

Zalogowaæ siê do Systemu (wykonaæ dzia³ania wymienione w pkt. I.1, i I. 2);1

Ilustracja 5. Moje konto.

Na ekranie “Moje konto”  znajduje siê lista dokumentów wprowadzonych 
do Systemu oraz wartoœæ Wspó³czynnika Podobieñstwa i Wspó³czynnika Podobieñstwa 2 
oraz wygenerowane przez System Raporty Podobieñstwa w wersji skróconej 
(zawieraj¹cej Wspó³czynnik Podobieñstwa oraz wykaz dokumentów podobnych) 
oraz w wersji pe³nej (zawieraj¹cej Wspó³czynnik Podobieñstwa, wykaz dokumentów 
podobnych oraz treœæ pracy z zaznaczonymi fragmentami odnalezionymi w zasobach 
Internetu, uczelni, ewentualnie baz danych innej uczelni macierzystej).

(ilustracja 5)

Aby zapoznaæ siê z Raportem Podobieñstwa nale¿y wybraæ ikonkê “Raport skrócony” 
lub “Raport”. Przyk³ad Raportu Podobieñstwa w wersji skróconej pokazuje  . 
Ró¿nokolorowe podkreœlenia tekstu oznaczaj¹ fragmenty odnalezione przez system 
w zasobach œwiatowego Internetu (kolor  zielony) b¹dŸ w innych Ÿród³ach - bazie prac 
uczelni macierzystej i ew. bazach innych uczelni (kolor czerwony). Dwa odcienie 
zielonego i czerwonego s³u¿¹ do rozró¿nienia nastêpuj¹cych bezpoœrednio 
po sobie fragmentów odnalezionych w ró¿nych Ÿród³ach.

ilustracja 6
2
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Ilustracja 6. Raport Podobieñstwa.

Jeœli U¿ytkownik uzna, ¿e Raport Podobieñstwa nie wykazuje nieuprawnionych 
zapo¿yczeñ, powinien dodaæ pracê do bazy prac uczelni. Od tego momentu praca bêdzie 
chroniona przed plagiatowaniem.
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IV. Pomoc. Kontakt z serwisem Plagiat.pl

W przypadku pojawienia siê jakichkolwiek problemów, uprzejmie prosimy o kontakt 
z Uczelnianym Administratorem Systemu, a jeœli problem nie zostanie rozwi¹zany,
o kontakt mailowy z serwisem Plagiat.pl: pomoc@plagiat.pl.
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Podstawowe informacje 
dotycz¹ce interpretacji “Raportu Podobieñstwa”

1. System Plagiat.pl jest narzêdziem umo¿liwiaj¹cym kontrolê oryginalnoœci badanych 
dokumentów. Jego zadaniem jest dok³adne okreœlenie zakresu ewentualnych podobieñstww 
tekœcie poddanym sprawdzeniu do tekstów znajduj¹cych siê w bazach danych i w Internecie 
i udostêpnienie U¿ytkownikowi tych informacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê, czy œwiadcz¹ 
one o zapo¿yczeniach i czy s¹ to zapo¿yczenia uprawnione. Zadaniem Systemu nie jest 
dokonanie oceny, czy badany dokument zosta³ napisany samodzielnie, a jedynie dostarczenie 
materia³u do jej dokonania. Z tego wzglêdu Raport Podobieñstwa powinien byæ zawsze poddany 
analizie przez kompetentn¹ osobê. W szczególnoœci nie nale¿y oceniaæ pracy opieraj¹c siê tylko 
na wartoœciach, jakie osi¹gaj¹ Wspó³czynniki Podobieñstwa. Konieczne jest sprawdzenie 
w treœci dokumentu, czy zaznaczone fragmenty s¹ poprawnie oznaczone i czy pochodz¹ 
z dokumentów, które zosta³y wymienione w bibliografii. 

2. System Plagiat.pl nie analizuje, która praca powsta³a wczeœniej -  zg³oszona do analizy, 
czy odnaleziona przez System i potraktowana jako Ÿród³o. W zwi¹zku z tym na podstawie 
samego Raportu Podobieñstwa nie mo¿na okreœliæ, która praca jest orygina³em, a która kopi¹. 
Do takich wniosków mo¿na dojœæ jedynie w drodze analizy obydwu dokumentów.

3. Ze wzglêdu na przyjête metody poszukiwania podobieñstw, System wykrywa tak¿e 
wyra¿enia,  które s¹ czêsto wykorzystywane w jêzyku polskim, takie jak np.: "z tego te¿ powodu", 
"mo¿na odnieœc takie wra¿enie", "warto pamiêtaæ o tym, ¿e". Wp³yw na Wspó³czynnik 
Podobieñstwa takich "pomy³ek", wynikaj¹cych  z "nadgorliwoœci" Systemu, dla tekstów 
w jêzyku polskim nie powinien jednak przekroczyæ 5 proc. Nasze analizy wykazuj¹, 
¿e w przypadku tekstów zawieraj¹cych du¿o fraz zaczerpniêtych z jêzyka fachowego, 
Wspó³czynnik Podobieñstwa znacz¹co wzrasta. Powoduje to, ¿e procent prac uzyskuje 
stosunkowo wysoki wspó³czynnik, a szczegó³owa analiza Raportów Podobieñstwa wykazuje, 
¿e nie zawieraj¹ one niedopuszczalnych zapo¿yczeñ. Dlatego zdecydowaliœmy siê 
na wprowadzenie Wspó³czynnika Podobieñstwa 2, który wyliczany jest identycznie, jak zwyk³y 
Wspó³czynnik, ale wy³¹cznie w odniesieniu do wykrytych przez system fragmentów, których 
d³ugoœæ przekracza okreœlon¹ przez administratora liczbê s³ów. Proponujemy wspó³pracuj¹cym 
z nami instytucjom ustalenie limitu Wspó³czynnika Podobieñstwa 2 na 25 s³ów i zalecamy 
dokonywanie szczegó³owej analizy wszystkich Raportów, w przypadku których Wspó³czynnik 
Podobieñstwa 2 przekracza wartoœæ 5 proc.

Zespó³ serwisu Plagiat.pl
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