
Instrukcja interpretacji Raportu podobieñstwa

Instrukcja interpretacji Raportu podobieñstwa
serwisu Plagiat.pl

Raport podobieñstwa:

u³atwia ocenê badanego tekstu

okreœla, w jakim stopniu badany dokument zosta³ napisany  niesamodzielnie

wskazuje liczbê zapo¿yczonych fragmentów 

           Wspó³czynniki podobieñstwa1

Wartoœæ wspó³czynnika 
podobieñstwa 1 równa 40,7% 
oznacza, ¿e 40,7% wszystkich s³ów 
w sprawdzanym dokumencie 
zosta³o odnalezionych w bazie 
uczelni macierzystej, w bazach 
innych uczelni oraz zasobach 
internetu.

Wartoœæ wspó³czynnika 
podobieñstwa 2 równa 24,3% 
oznacza, ¿e 24,3% stanowi¹ tak¿e 
fragmenty odnalezione w innych 
tekstach, których d³ugoœæ wynosi 
25 s³ów albo wiêcej.

Wspó³czynniki podobieñstwa:

okreœlaj¹ w jakim stopniu praca sk³ada siê z fragmentów identycznych z wykrytymi
w innych tekstach

s¹ stosunkiem liczby s³ów odnalezionych w innych tekstach do ca³kowitej liczby s³ów
w badanym dokumencie

przy wyliczaniu wspó³czynnika podobieñstwa 1  brane s¹ pod uwagê 
wszystkie frazy odnalezione przez system w innych dokumentach; przy 
wyliczaniu wspó³czynnika podobieñstwa 2 tylko frazy, których d³ugoœæ 
przekracza limit wspó³czynnika podobieñstwa 2 (czyli licz¹ce 25 s³ów lub wiêcej)

ze wzglêdu na d³ugoœæ wykrywanych fraz wspó³czynnik podobieñstwa 2 jest lepszym 
narzêdziem do wykrywania nieuprawnionych zapo¿yczeñ; wspó³czynnik 
podobieñstwa 1 s³u¿y raczej do badania samodzielnoœci jêzykowej autora pracy
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           Funkcje Raportu podobieñstwa

lista 10 najd³u¿szych fragmentów zidentyfikowanych jako podobne

listy zawieraj¹ce fragmenty zidentyfikowane jako to¿same z badanym
tekstem, wystêpuj¹ce w bazie uczelni macierzystej, bazach innych 
uczelni oraz  œwiatowym internecie

mo¿liwoœæ zaznaczenia odnalezionych zapo¿yczeñ

okreœlenie stopnia zapo¿yczeñ w danym fragmencie

okreœlenie liczby fragmentów z jednego Ÿród³a

Wykrywamy plagiaty. Plagiat.pl – najlepszy polski internetowy system antyplagiatowy

Rozwijane listy z 
fragmentami 
zidentyfikowanymi jako 
podobne

Informacje o liczbie 
odnalezionych s³ów 
wystêpuj¹cych w okreœlonej 
liczbie fragmentów 
fragmentówjako podobne

Funkcja umo¿liwiaj¹ca 
zaznaczenie kolorem 
niebieskim fragmentów
z danego Ÿród³a pomagaj¹ca
w ocenie, czy zapo¿yczony 
tekst nie by³ przerobiany

Treœæ Raportu podobieñstwa 

Opis kolorów wystêpuj¹cych w treœci Raportu podobieñstwa:
1. – oznacza fragmenty pochodz¹ce z zasobów œwiatowego internetu
2. – oznacza fragmenty pochodz¹ce z baz: macierzystej i innych uczelni
3.  – oznacza fragmenty zaznaczone przy u¿yciu funkcji znajduj¹cych siê

w rozwijanych listach

zielony 
czerwony 
niebieski
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Treœæ Raportu podobieñstwa 
z zaznaczonymi na czerwono 
i zielono fragmentami 
zidentyfikowanymi jako 
podobne
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 Interpretacja Raportu podobieñstwa

Aby dokonaæ w³aœciwie interpretacji Raportu podobieñstwa, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce 
czynnoœci: 

     sprawdziæ wartoœci wspó³czynników podobieñstwa (w¹tpliwoœci powinno budziæ
przekroczenie progu 50% dla wspó³czynnika podobieñstwa 1 i 5% dla wspó³czynnika 
podobieñstwa 2)

     przeanalizowaæ listê „Najd³u¿sze fragmenty zidentyfikowane jako podobne” 
(w¹tpliwoœci powinny budziæ fragmenty o liczbie s³ów przekraczaj¹cej 200; jeœli takie 
wystêpuj¹, nale¿y je odnaleŸæ, u¿ywaj¹c linku „zaznacz fragment” i sprawdziæ, czy s¹ 
cytatami)

     przeanalizowaæ pozosta³e listy, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na dokumenty zawieraj¹ce 
fragmenty o d³ugoœci przekraczaj¹cej limit wspó³czynnika podobieñstwa 2 (s¹ one 
oznaczone pogrubion¹ czcionk¹). W przypadku takich dokumentów, zw³aszcza 
znajduj¹cych siê na czele listy, nale¿y u¿yæ linku „zaznacz fragmenty” i sprawdziæ, czy s¹ 
one przede wszystkim krótkimi frazami rozrzuconymi po ca³ym dokumencie (w takiej 
sytuacji mo¿na je uznaæ za przypadkowe zapo¿yczenia), czy te¿ d³ugimi fragmentami 
tekstu s¹siaduj¹cymi ze sob¹ i rozdzielonymi tylko krótkimi frazami (taka sytuacja 
powinna budziæ podejrzenia)

     w przypadku pojawienia siê jakichkolwiek podejrzeñ, nale¿y poddaæ Raport 
podobieñstwa szczegó³owej analizie, polegaj¹cej, poza u¿yciem funkcji Raportu 
podobieñstwa wymienionych w pkt. 1-3, tak¿e na szczegó³owej analizie treœci 
dokumentu, z uwzglêdnieniem oznaczenia fragmentów, wykrytych przez system 
w innych tekstach
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Kontakt: 

W razie problemów prosimy o kontakt  z Dzia³em Pomocy,

tel.: (22) 493 11 03,
mail: pomoc@antyplagiat.pl
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