
Informacje dla Studentów WEZiT w Jeleniej Górze dotyczące sprawdzenia pracy 

(licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej) w systemie plagiat.pl 

 

Prace wprowadzane są do systemu przez wyznaczonych pracowników Sekcji Obsługi Ośrodka 

Komputerowego WEZiT w Jeleniej Górze. 

 

SOOK znajduje się w budynku B przy ul. Nowowiejskiej 1 pokój 4. 

 

Osoby obsługujące system plagiat: 

mgr Urszula Malich – wew. 272 

mgr inż. Aleksander Wrzesień – wew. 460 

mgr Krzysztof Malec – wew. 461 

 

Praca (licencjacka, magisterska, doktorska) powinna być zapisana na nośniku danych CD/DVD.  

Na płycie powinny znajdować się dwa pliki:  

a) pierwszy praca w formacie Adobe Reader - PDF  

b) drugi praca w formacie zwykłego tekstu - TXT  

Uwaga: nie może być to dokument w formacie Word - DOC !  

 

Przykład oznaczenia pliku - dla prac magisterskich: 

Jan_Kowalski_prac_mgr.pdf  

Jan_Kowalski_prac_mgr.txt 

 

Przykład oznaczenia pliku - dla prac licencjackich: 

Jan_Kowalski_prac_lic.pdf 

Jan_Kowalski_prac_lic.txt 

 

Do konwersji pliku Word (DOC) na Adobe Reader (PDF) służy darmowy program PDFCreator 1.7.0 - 

http://www.pdfforge.org/download  

 

Instrukcja konwertowania plików:  

http://www.ezit.ue.wroc.pl/p/praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy/doc_to_pdf.pdf . 

 

Do konwersji pliku Word (DOC) w zwykły tekst (TXT) wystarczy sam edytor Word (opis: otwarty 

dokument � proszę wybrać opcję zapisz jako zaznaczyć typ "zwykły tekst"). Podczas zapisu 

dokument (DOC) utraci formatowanie i kodowanie strony (wybieramy kolejno przyciski OK i TAK). 

Plik TXT zostaje utworzony w miejscu lokalizacji dokumentu DOC (bez jego utraty). 



 

Tak przygotowany nośnik danych (z gotową do sprawdzenia pracą) student osobiście 

dostarcza do SOOK (tj. do osób obsługujących system plagiat). 

W momencie dostarczenia przez studenta nośnika danych jego praca jest wprowadzona do systemu 

plagiat.pl, a nośnik zostaje zwrócony. 

Orientacyjny czas sprawdzenia pracy i wygenerowania pełnego raportu wynosi około 24h. 

Niektórych okresach roku akademickiego czas oczekiwania na raport może się przedłużyć 2 – 3 dni. 

 

PRACOWNICY SOOK NIE MAJ Ą WPŁYWU NA CZAS SPRAWDZANIA PRAC 

W SYSTEMIE PLAGIAT.PL 

 

USTALENIA I INFORMACJE USUPEŁNIAJ ĄCE 

W celu sprawdzenia w systemie plagiat.pl swojej pracy, student przedkłada ostateczną i zaakceptowaną przez 

promotora pracę. 

NIE SPRAWDZAMY POJEDYNCZYCH ROZDZIAŁÓW PRAC ! 

Student swoją pracę w systemie plagiat.pl może sprawdzić tylko raz. 

Student otrzymuje skrócony raport z systemu plagiat, który musi przedłożyć swojemu promotorowi do 

dalszej jego weryfikacji. 

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez promotora – praca powinna być wydrukowana i złożona wraz 

z nośnikiem danych CD/DVD oraz raportem z systemu plagiat.pl do DZIEKANATU. 

Jeżeli po sprawdzeniu pracy student otrzymał wysokie i przekraczające ustalone przez WEZiT w Jeleniej 

Górze współczynniki, decyzję (po weryfikacji) o ponownym sprawdzeniu pracy podejmuje jego promotor. 

Promotor na pierwszym raporcie umieszcza stosowną adnotację – uzasadniając tym samym potrzebę ponownego 

sprawdzenia pracy w systemie plagiat.pl. Data i podpis promotora. 

Student w przypadku otrzymania negatywnego wyniku, może otrzymać pełny raport z systemu plagiat.pl 

dotyczący jego pracy. Zapis raportu jest możliwy na nośniku danych studenta (jego CD/DVD lub pamięci 

przenośnej USB). 

Uprzejmie informujemy, że system Plagiat.pl jest narzędziem umożliwiającym kontrolę oryginalności 

analizowanych dokumentów, natomiast w żaden sposób nie dokonującym ich oceny, gdyż ta powinna należeć 

zawsze do Promotora lub innej osoby weryfikującej samodzielność pracy.  

Sugerowane przez nasz serwis dopuszczalne wartości Współczynników podobieństwa to: 50% dla 

Współczynnika podobieństwa 1 i 5% dla Współczynnika podobieństwa 2 (dla domyślnie zdefiniowanych 

długości fraz), przy czym prace, w których wykryto przekroczenie tych limitów nie mogą być automatycznie 

uznawane za plagiat. 

Z uwagi na to, że system wykrywa w badanym dokumencie wszystkie fragmenty identyczne z tekstami 

umieszczonymi w Internecie, Bazie danych Uczelni oraz Bazie Aktów Prawnych (w tym także prawidłowo 

oznaczone cytaty i przypisy) podczas analizy Raportu podobieństwa konieczne jest sprawdzenie w treści 

dokumentu, czy cytacje są poprawnie oznaczone i czy pochodzą z dokumentów, które zostały wymienione w 

bibliografii. 



Interpretacja wyników według systemu PLAGIAT.PL:  
  
 

Współczynnik podobieństwa 1 – jaką część tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych 

dokumentach, z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych. 

Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 

wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni (uczestniczących 

w Międzyuczelnianym Programie Wymiany Baz) lub w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów 

prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych - BAP). Współczynnik podobieństwa 1 służy przede 

wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy.   

Wartość ustalona przez WEZiT w Jeleniej Górze – 50% 

  

Współczynnik podobieństwa 2 – jaką część tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych 

dokumentach, z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych (brane są pod uwagę 

tylko fragmenty o długości co najmniej 25 słów).  

Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w 

w/w bazach (z wyłączeniem BAP) o długości 25 wyrazów lub dłuższej. Ze względu na długość wykrywanych 

fraz Współczynnik podobieństwa 2 jest lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.  

Wartość ustalona przez WEZiT w Jeleniej Górze – 10% 

  

Współczynnik podobieństwa 3 – jaką część tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych 

dokumentach.  

Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że 

uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie 

Aktów Prawnych. 

  

Współczynnik podobieństwa 4 – jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że 

uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w 

Bazie Aktów Prawnych.  

  

Współczynnik podobieństwa 5 – jaką część tekstu stanowią fragmenty odnalezione w Bazie Aktów 

Prawnych.  

Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz 

aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości co najmniej 8 wyrazów.  

  

Ujawnione zapożyczenie każdorazowo wymaga weryfikacji przez osobę upoważnioną z uwagi na to, że 

może być rzeczowym przywołaniem treści obcej (np. prawidłowo oznaczonym cytatem). 

 

PROMOTOR JEST OSOBĄ ODPOWIEDZIALN Ą ZA WERYFIKACJ Ę PRACY NA PODSTAWIE 

OTRZYMANEGO RAPORTU.  


