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I. Informacje o Internetowym Systemie
Antyplagiatowym Plagiat.pl
Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl jest narzędziem informatycznym służącym
do porównywania dokumentów tekstowych. Wyznaczeni przez władze Uczelni użytkownicy
otrzymują indywidualne konta zabezpieczone hasłem. Logowanie odbywa się na stronie
internetowej www.plagiat.pl.

Usługa świadczona jest w modelu ASP (Application Service Provider):
 przetwarzanie danych odbywa się na serwerze dostawcy usługi;
 do korzystania z systemu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Zadanie użytkownika polega na wprowadzeniu dokumentów do analizy, odczytaniu wyników,
a następnie wyciągnięciu wniosków z wygenerowanego przez system Raportu podobieństwa.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.

System Plagiat.pl dokonuje analizy wykorzystując następujące bazy porównawcze:
 baza prac uczelni macierzystej (prace archiwalne);
 bazy prac innych uczelni - ponad pół miliona prac dyplomowych, bronionych
na najlepszych polskich uczelniach.*
 zasoby światowego Internetu;
 Baza Aktów Prawnych.

* Aby korzystać z baz innych uczelni Uczelnia powinna należeć do kategorii SREBRNEJ lub ZŁOTEJ
i podpisać oświadczenie o wzajemnej wymianie baz.

II.

Logowanie

By zalogować się do serwisu Plagiat.pl należy:
A. Wejść na stronę internetową www.plagiat.pl a następnie wypełnić puste pola
(Ilustracja 1.):
Login: adres mailowy wpisany przy rejestracji
Hasło: otrzymane w mailu z adresu plagiat@plagiat.pl
B. Kliknąć okrągły, czerwony przycisk znajdujący się w górnej prawej części ekranu
obok pól login i hasło (Ilustracja 1.).

Ilustracja 1. Strona główna serwisu Plagiat.pl - logowanie

III.

Sprawdzanie dokumentu

By dokonać sprawdzenia dokumentu w systemie antyplagiatowym, należy po zalogowaniu się
na konto Użytkownika nacisnąć zielony przycisk „SPRAWDŹ DOKUMENT” (Ilustracja 2.).

Ilustracja 2. Ekran widoczny po zalogowaniu. Dodawanie dokumentu do sprawdzenia.

Po wyborze tej opcji pojawia się ekran, w którym należy dokonać wyboru sposobu dodania
pracy (Ilustracja 3.).

Ilustracja 3. Wybór sposobu sprawdzenia dokumentu.

Jak wskazuje Ilustracja 3., pracę można dodać do analizy na 2 sposoby: za pomocą metody
kopiuj/wklej, lub poprzez pobranie treści dokumentu z pliku. W przypadku dodawania
dokumentu z pliku (opcja zalecana przez serwis Plagiat.pl) po kliknięciu na przycisk "Dodaj
plik" należy wybrać dokument tekstowy (zapisany w formacie DOC, DOCX, ODT lub RTF) z
danej lokalizacji na komputerze Użytkownika, a następnie kliknąć „Zapisz”. Po pobraniu treści
pracy pojawia się okno „Edytuj pracę”, w którym konieczne jest uzupełnienie następujących
danych: Tytuł, Autor, Promotor, Jednostka organizacyjna (np. nazwa wydziału) i Rodzaj
dokumentu (np. praca licencjacka, magisterska).
W przypadku wyboru metody kopiuj/wklej należy zaznaczyć treść całego dokumentu (poprzez
kombinację klawiszy Ctrl+A), następnie skopiować zaznaczenie (za pomocą kombinacji
klawiszy Ctrl+C) i wkleić je do rubryki „Treść” (kombinacja klawiszy Ctrl+V).

Ilustracja 4. Okno edycji pracy.

Komunikat „Kompletny” oznacza, że dokument został wgrany w całości. Powtarzając
powyższą procedurę można dodawać kolejne dokumenty do sprawdzenia (jednorazowo pięć
prac – co przedstawione jest na Ilustracji 5.; wgrywanie kolejnych dokumentów wymaga
każdorazowo ponownego kliknięcia na przycisk „SPRAWDŹ DOKUMENT”).
By sfinalizować ten proces należy kliknąć przycisk „Dalej”, w wyniku czego prace uzyskują
status „Przetwarzany” (co oznacza, że zostały zgłoszone do analizy).
Okres oczekiwania na Raport podobieństwa nie przekracza zasadniczo 24 godzin, a z reguły
jest znacznie krótszy. Po zakończeniu sprawdzania dokumentu, system automatycznie wysyła
na adres e-mail będący loginem Użytkownika informację o wygenerowaniu Raportu
podobieństwa, a także sam Raport.

Ilustracja 5. Widok dokumentów dodanych do analizy.

IV.

Raport podobieństwa i jego interpretacja

W celu zapoznania się z Raportem podobieństwa należy:
1.

Zalogować się do systemu (wykonać działania wymienione w punkcie II.)

Domyślnym widokiem po zalogowaniu (Ilustracja 6.) jest lista dokumentów wprowadzonych
do systemu wraz z wartościami Współczynników podobieństwa oraz Raportami podobieństwa:
w wersji skróconej (zawierającej Współczynniki podobieństwa oraz wykaz dokumentów
podobnych) oraz wersji pełnej (zawierającej Współczynniki podobieństwa, wykaz
dokumentów podobnych oraz treść pracy z zaznaczonymi fragmentami odnalezionymi
w zasobach Internetu, bazie prac uczelni i Bazie Aktów Prawnych).

Ilustracja 6. Lista dokumentów

2.

Aby zapoznać się z Raportem podobieństwa należy wybrać ikonę „Raport skrócony”
lub „Raport pełny”, które znajdują się w kolumnie RAPORT. Przykładowy Raport
podobieństwa w wersji skróconej znajduje się poniżej (Ilustracja 7.). Różnokolorowe
podkreślenia tekstu (Ilustracja 8.) oznaczają fragmenty odnalezione przez system
w zasobach Internetu (kolor zielony) bądź w innych źródłach – bazie prac uczelni
macierzystej i ewentualnie bazach innych uczelni (kolor czerwony) lub Bazie Aktów
Prawnych (niebieski kolor tła). Dwa odcienie zielonego i czerwonego służą
do rozróżnienia następujących bezpośrednio po sobie fragmentów odnalezionych
w różnych źródłach bądź w tym samym źródle, ale w innych jego miejscach.

Ilustracja 7. Metryczka Raportu podobieństwa

Ilustracja 8. Treść Raportu podobieństwa

Podstawowe informacje dotyczące interpretacji Raportu podobieństwa
1.

Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl jest narzędziem umożliwiającym kontrolę
oryginalności badanych dokumentów. Jego zadaniem jest dokładne określenie zakresu
ewentualnych podobieństw w sprawdzanym tekście w porównaniu do treści znajdujących
się w bazach danych, Internecie oraz Bazie Aktów Prawnych. System udostępnia
Użytkownikowi powyższe informacje pozwalając na dokonanie samodzielnej oceny,
czy zapożyczenia odnalezione w treści analizowanego dokumentu są uprawnione.
Zadaniem systemu nie jest wykonanie samoistnej oceny, czy badany dokument został
napisany samodzielnie, a jedynie dostarczenie materiału do jej dokonania. Z tego względu
Raport podobieństwa powinien być zawsze poddany analizie przez kompetentną osobę.
W szczególności nie należy oceniać pracy opierając się wyłącznie na wskaźnikach
(wartościach procentowych) Współczynników podobieństwa. Konieczne jest sprawdzenie
w treści dokumentu, czy cytacje są poprawnie oznaczone i czy pochodzą z dokumentów,
które zostały wymienione w bibliografii.

Prace przekraczające dopuszczalne wartości Współczynników
podobieństwa nie mogą być automatycznie uznawane za plagiat

2. System nie analizuje, która praca powstała wcześniej - zgłoszona do analizy,
czy odnaleziona przez system i potraktowana jako źródło. W związku z tym na podstawie
samego Raportu podobieństwa nie można określić, która praca jest oryginałem, a która
kopią. Do takich wniosków można dojść jedynie w drodze analizy obydwu dokumentów.

3. Ze względu na przyjęte metody analizowania podobieństw, system wykrywa także
wyrażenia (związki frazeologiczne), które są powszechnie wykorzystywane w języku
polskim, np.: „z tego też powodu można”, „można odnieść takie wrażenie, że”, „warto
pamiętać o tym, że”. Zaliczenie tego typu wyrażeń do ogólnej puli zapożyczeń, i ich wpływ
na wartość procentowego wskaźnika podobieństwa Raportu, dla tekstów w języku polskim
nie powinien jednak przekroczyć 5 proc. Z analizy przeprowadzonej przez serwis Plagiat.pl
wynika, że w przypadku tekstów zawierających dużo fraz zaczerpniętych z języka
fachowego, Współczynnik podobieństwa znacząco wzrasta. Powoduje to, że część prac
uzyskuje stosunkowo wysoki współczynnik, a szczegółowa analiza Raportów podobieństwa
wykazuje, że nie zawierają one niedopuszczalnych zapożyczeń. Współczynnik
podobieństwa 2 znacznie dokładniej określa zapożyczenia odnalezione w analizowanym
dokumencie. Jego wartość jest wyliczana w analogiczny sposób jak Współczynnika
podobieństwa 1, jednak identyfikuje on frazy złożone z określonej przez uczelnię liczby
wyrazów. Proponujemy współpracującym z nami uczelniom ustalenie limitu
Współczynnika podobieństwa 2 na 25 wyrazów. Zalecamy również dokonywanie
szczegółowej analizy wszystkich Raportów, w przypadku których Współczynnik
podobieństwa 2 przekracza wartość 5 procent.

Podwyższone wartości Współczynników podobieństwa nie
przesądzają o plagiacie

V.

Lista dokumentów

Domyślnym widokiem po zalogowaniu na konto Użytkownika jest Lista dokumentów
dodanych do analizy (Ilustracja 9.). Prace widniejące na liście uszeregowane są w kolejności ich
dodania do sprawdzenia. W kolejnych kolumnach można sprawdzić takie dane jak: Tytuł,
Autor, Promotor, Data wprowadzenia dokumentu, wartości Współczynników
podobieństwa oraz Status dokumentu (Przetwarzany – w trakcie sprawdzania,
Sprawdzony, Wybrany do bazy, Dodany do bazy). Dzięki Liście dokumentów można
również zapoznać się z Raportem podobieństwa w wersji pełnej lub skróconej (kolumna
„Raport”), jak również metryką lub treścią dokumentu (kolumna „Akcje”).

Ilustracja 9. Dodawanie dokumentów do bazy.

By dodać sprawdzony dokument do bazy danych Uczelni, należy zaznaczyć okienko
znajdujące się przy liczbie porządkowej dokumentu, po której to czynności pod Tabelą pojawi
się ikona „Dodaj do bazy” (Ilustracja 9.). Do bazy można dodać jednorazowo dowolną ilość
dokumentów widocznych na liście.

Ilustracja 10. Sposób wyszukiwania dokumentów.

W celu odnalezienia danego dokumentu na liście dokumentów (co przedstawia Ilustracja 10.)
należy kliknąć na przycisk „Zaawansowane wyszukiwanie”, co spowoduje rozwinięcie listy
z pozycjami wyszukiwania według: tytułu pracy, autora, promotora, jednostki organizacyjnej,
statusu pracy, rodzaju dokumentu, przedziału wartości Współczynników podobieństwa, daty
wgrania pracy i wygenerowania Raportu podobieństwa, rozmiaru pracy czy Alertu
(które to pojęcie wyjaśnione jest w Rozdziale VIII - Słowniku przydatnych pojęć).

VI.

Zakładka „Moje dane”

Zakładka „Moje dane” (Ilustracja 11.), służy przede wszystkim do edycji danych Użytkownika
systemu antyplagiatowego. By zmienić swoje dane personalne, podać kontaktowy numer
telefonu czy wpisać sprawowane stanowisko na uczelni, należy kliknąć na przycisk „Edycja”,
a następnie dokonać żądanej zmiany.

Ilustracja 11. Zakładka Moje dane, edycja.

W zakładce „Moje dane” można również dokonać zmiany hasła Użytkownika (Ilustracja 12.).
Po kliknięciu na przycisk „Zmień hasło” pojawia się okno, w którym należy podać stare hasło,
a następnie zatwierdzić jego zmianę na nowe. Hasło Użytkownika musi składać się co najmniej
z 8 znaków i zawierać 2 cyfry.

Ilustracja 12. Zakładka Moje dane, zmiana hasła.

VII.

Opcje dodatkowe

Jedną z dodatkowych opcji dostępnych dla Użytkowników jest weryfikacja zgodności
wydrukowanej pracy z jej wersją elektroniczną. Polega ona na porównaniu treści trzech
wybranych stron obu wersji pracy, a jej celem jest sprawdzenie, czy zarówno wydruk, jak i plik
elektroniczny zawierają ostateczną wersję pracy dyplomowej.
Numery stron, które należy poddać kontroli, są generowane automatycznie po wpisaniu
w polu (Ilustracja 13.) liczby stron danej pracy oraz wybraniu opcji „Weryfikacja”.

Ilustracja 13. Weryfikacja zgodności pracy

Kontrola zgodności tekstu na stronie wydrukowanej i jej elektronicznym odpowiedniku,
wyświetlonym na ekranie komputera, polega wyłącznie na:




porównaniu treści pierwszego i ostatniego wiersza (czy zawierają te same wyrazy,
w tej samej kolejności),
porównaniu liczby akapitów,
porównaniu ostatniego wiersza pierwszych trzech akapitów.

Jeśli w wyniku kontroli stwierdzona zostanie zgodność porównywanych stron, należy pracę
zatwierdzić używając przycisku „Akceptuję”, dopuszczając ją do dalszych etapów procedury
antyplagiatowej. Informacja o dokonanej kontroli, zawierająca numery skontrolowanych stron,
zostanie automatycznie wstawiona do metryczki pracy.
Jeżeli praca nie zostanie zaakceptowana należy użyć przycisku „Nie akceptuję”. W takim
przypadku student otrzymuje informację, na jakiej podstawie stwierdzono, że pliki są
nieidentyczne.

Inną dodatkową funkcjonalnością dostępną dla Użytkowników jest generowanie dodatkowych
dokumentów wymaganych w procesie dyplomowania, np. Protokołu oryginalności pracy,
wypełnianego przez Promotora. Treść takiego dokumentu jest ustalana przez władze Uczelni.
Dodatkowe pliki dokumentacyjne, widoczne na Liście dokumentów przedstawione są
na Ilustracji 14.
W celu aktywacji dodatkowych funkcji systemu uprzejmie prosimy o kontakt z Uczelnianym
Administratorem Systemu Antyplagiatowego, a następnie serwisem Plagiat.pl.

Ilustracja 14. Dodatkowa rubryka na Liście dokumentów

VIII.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów związanych z obsługą systemu,
uprzejmie prosimy o kontakt z Uczelnianym Administratorem Systemu Antyplagiatowego.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy o kontakt z serwisem Plagiat.pl za pomocą
formularza dostępnego po zalogowaniu (Ilustracja 15.) lub poprzez wysłanie maila na adres:
pomoc@antyplagiat.pl. Lista odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez
Użytkowników systemu znajduje się w zakładce FAQ.

Ilustracja 15. Formularz kontaktowy

IX.

Słownik przydatnych pojęć

Alert – informacja zawarta w Raporcie podobieństwa sygnalizująca wystąpienie w badanym
dokumencie znaków pochodzących z alfabetów innych niż łacińskie. Funkcją Alertu jest
zwrócenie szczególnej uwagi promotora na zasadność użycia wskazanych znaków, których
obecność może wskazywać na próbę zafałszowania wartości współczynników w Raporcie
podobieństwa.
Dokumenty, w których zidentyfikowano Alert, są podświetlone kolorem żółtym na liście
dokumentów, a odpowiedni Raport podobieństwa oznaczony jest wykrzyknikiem.
Międzyuczelniany Program Wymiany Baz – opcja systemu Plagiat.pl, pozwalająca uczelni
na uzyskanie dostępu do baz dokumentów innych jednostek biorących udział w programie,
co umożliwia poszerzenie źródeł analiz antyplagiatowych. Do Międzyuczelnianego Programu
Wymiany Baz mogą przystąpić te uczelnie lub wydziały, które poddają analizie antyplagiatowej
w systemie Plagiat.pl wszystkie powstające tam prace dyplomowe.
Raport podobieństwa – dokument generowany przez system Plagiat.pl, zawierający
informacje o zapożyczeniach zidentyfikowanych w analizowanym tekście.
Współczynnik podobieństwa 1 – wartość (wyrażona w procentach), określająca poziom
zapożyczeń odnalezionych w określonych źródłach (bazie uczelni macierzystej, bazach innych
uczelni uczestniczących w Programie Wymiany Baz oraz w zasobach Internetu), złożonych
z minimum pięciu wyrazów. Przekroczenie przyjętych wartości Współczynnika podobieństwa 1
może świadczyć o nadmiernym wykorzystaniu w pracy zapożyczeń (treści obcego autorstwa).
Z uwagi na fakt występowania w języku powszechnie używanych fraz złożonych z pięciu

i więcej wyrazów, przekroczenie przyjętej wartości Współczynnika podobieństwa 1 stanowić
może jedynie ogólną wskazówkę o możliwości wystąpienia plagiatu i, co do zasady, wymaga
dodatkowej weryfikacji przez osobę upoważnioną (promotora).
Graniczna wartość Współczynnika podobieństwa 1 rekomendowana przez serwis Plagiat.pl
to 50%.
Współczynnik podobieństwa 2 – wartość procentowa, określająca poziom zapożyczeń
odnalezionych w określonych źródłach (bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni
uczestniczących w Programie Wymiany Baz oraz w zasobach Internetu), złożonych
z minimum dwudziestu pięciu wyrazów. Długość frazy (inna niż 25 wyrazów) może być także
indywidualnie definiowana przez Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego
na podstawie założeń przyjętych na Uczelni oraz zaleceń przedstawionych przez serwis
Plagiat.pl. Przekroczenie wskazanej wartości Współczynnika podobieństwa 2 jest bardzo
wiarygodnym sygnałem na wystąpienie w pracy studenta nieuprawnionych zapożyczeń.
Identyczne frazy przekraczające 25 wyrazów praktycznie nie występują w języku
powszechnym, a ich ujawnienie w pracy jest wiarygodnym dowodem zapożyczenia. Ujawnione
zapożyczenie każdorazowo wymaga weryfikacji przez osobę upoważnioną (promotora) z uwagi
na to, że może być rzeczowym przywołaniem treści obcej (np. prawidłowo oznaczonym
cytatem).
Graniczna wartość Współczynnika podobieństwa 2 rekomendowana przez serwis Plagiat.pl
to 5%.
Współczynnik podobieństwa 3 – wartość procentowa wyliczana analogicznie
do Współczynnika podobieństwa 1, lecz uwzględniająca również fragmenty odnalezione przez
system Plagiat.pl w Bazie Aktów Prawnych.
Współczynnik podobieństwa 4 – wartość procentowa wyliczana w analogiczny sposób
jak Współczynnik podobieństwa 2, lecz uwzględniająca dodatkowo wszystkie frazy o długości
co najmniej 25 wyrazów odnalezione przez system Plagiat.pl w Bazie Aktów Prawnych.
Współczynnik podobieństwa 5 – wartość procentowa informująca, jaka część badanej pracy
składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości
co najmniej 8 wyrazów.

Życzymy owocnej pracy z Systemem Plagiat.pl!

