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1. Z płyty CD zawierającej pracę naleŜy przekopiować plik Praca.doc do zasobu 

sieciowego (katalogu sieciowego) Plagiat, zainstalowanego przez pracowników 
Działu Informatyki w komputerze osoby upowaŜnionej do sprawdzania prac w danym 
dziekanacie. Plik Praca.doc naleŜy umieścić w odpowiednim dla kierunku studiów i 
roku złoŜenia pracy podkatalogu drzewa katalogów umieszczonych w zasobie 
sieciowym np. w podkatalogu Plagiat\2006\lekarski\stacjonarne\jednolite mgr\ 
naleŜy umieścić plik Praca.doc. 

2. Następnie naleŜy zmienić nazwę pliku Praca.doc (znajdującego się juŜ 
w odpowiednim podkatalogu zasobu sieciowego Plagiat) na nazwisko imię.doc, 
gdzie nazwisko i imię to dane autora pracy np. kowalska-nowak joanna.doc. Jeśli 
w odpowiednim podkatalogu taka praca istnieje to naleŜy zmienić nazwę na nazwisko 
imię1.doc itp. 

3. Następnie naleŜy otworzyć plik nazwisko imię.doc w programie MS Word (przez 
podwójne kliknięcie na ikonę pliku nazwisko imię.doc) i zapisać plik (poprzez wybór 

z menu Plik\Zapisz jako) jako typ: zwykły tekst (*.txt). Przy zapisywaniu MS Word 
spyta się uŜytkownika o sposób kodowania tekstu. NaleŜy pozostawić ustawienia 
domyślne (jak na obrazku poniŜej), wybrać OK i zamknąć program MS Word. 
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4. W odpowiednim podkatalogu zostanie zapisany plik nazwisko imię.txt . NaleŜy go 

otworzyć przez podwójne kliknięcie – uruchomiony zostanie program Notatnik. W 
tym programie na początek tekstu sprawdzanej pracy naleŜy dodać cztery wiersze 
tekstu: tytuł pracy (bez znaków cudzysłów), autor (nazwisko i imię np. Kowalska-
Nowak Joanna), tytuły promotora (np. prof. dr hab. n.med.) oraz nazwisko i imię 
promotora. Przykładowy początek tekstu powinien wyglądać następująco (Jan Nowak 
to w przykładzie imię i nazwisko promotora): 
Procedura sprawdzania prac w systemie Plagiat.pl 
Kowalska-Nowak Joanna 
dr inŜ. 
Nowak Jan 

5. Mając przygotowany plik tekstowy nazwisko imię.txt i otwary w programie Notatnik 
uruchamiamy w przeglądarce internetowej stronę www.plagiat.pl. W prawym, górnym 
rogu ekranu jest miejsce, gdzie wpisujemy login (jest nim nasz adres e-mailowy pod 
którym zostaliśmy zarejestrowani w systemie Plagiat.pl np. 
radoslaw.plewinski@am.edu.pl) oraz indywidualne hasło, które otrzymaliśmy e-
mailem od właściciela systemu Plagiat.pl. Uwaga – administrator Radosław 
Plewiński nie moŜe nadawać i zmieniać haseł uŜytkowników . Jest to moŜliwe tylko 
poprzez zgłoszenie takiej potrzeby do właścicieli systemu Plagiat.pl. 

6. Po zalogowaniu się do systemu Plagiat.pl uŜytkownicy mogą wprowadzać prace do 

sprawdzania. W tym celu naleŜy wybrać przycisk <Sprawdź dokument>. Pojawi się 
wtedy nowe okno – Analiza dokumentu, w którym moŜemy wprowadzać dane o pracy 
oraz samą treść sprawdzanej pracy.  
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7. W kolejne pola okna naleŜy wpisać: tytuł pracy, autora (imię i nazwisko), promotora 
(tytuły imię i nazwisko), wybrać rodzaj dokumentu np. praca licencjacka, wybrać 

kierunek studiów - w systemie Plagiat niefortunnie nazwane jednostka 
organizacyjna (jeśli wystąpi potrzeba dodania nowej specjalności do listy wyboru to 
naleŜy zgłosić to pisemnie administratorowi Radosławowi Plewińskiemu). Treść 
pracy do sprawdzania wprowadza się poprzez operację „wklejania” dokumentu – 
naleŜy przejść do programu Notatnik i zaznaczyć całą treść pracy poprzez naciśnięcie 
kombinacji klawiszy <Ctrl>-<A>, skopiować treść pracy do schowka systemu MS 
Windows poprzez naciśnięcie <Ctrl>-<C>, a następnie postawić kursor w polu Treść 
systemu Plagiat.pl i poprzez naciśnięcie <Ctrl>-<V> wstawić (wkleić) treść pracy do 
systemu. Naciskając na przycisk na stronie internetowej <Analiza> rozpoczynamy 
analizę dokumentu. Analiza moŜe trwać kilka godzin i w tym czasie moŜemy 
wprowadzić nowe dokumenty do analizy, albo wylogować się z programu i dopiero 
po kilku godzinach sprawdzić jaki jest wynik analizy. 

8. Po przeprowadzonej analizie treści pracy w systemie Plagiat.pl w liście dokumenty 
przy sprawdzonej pracy pojawi się obliczony procentowy współczynnik 
podobieństwa, raport skrócony i raport oraz moŜliwość dodania sprawdzonej pracy 
do bazy (rys. z punktu 6). Dodanie pracy do bazy umoŜliwi sprawdzanie z nią później 
wprowadzanych prac. NaleŜy uwaŜać przy dodawaniu prac do bazy i zaleca się 
dodawać prace zatwierdzone (nie ma moŜliwości wprowadzania poprawek do 
pracy) oraz w kolejności chronologicznej: od najstarszej do najnowszej. 

9. Raport skrócony zawiera wartość współczynnika podobieństwa oraz rozwijalną listę 
dokumentów (w pracach juŜ dodanych do bazy oraz w Internecie), w których 
odnaleziono fragmenty podobne występujące w sprawdzanej pracy.  
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Raport w odróŜnieniu od raportu skróconego zawiera takŜe całą treść pracy, w 
której fragmenty odnalezione w dokumentach uprzednio dodanych do bazy 
zaznaczono kolorem czerwonym, a fragmenty znalezione w zasobach Internetu – 
kolorem zielonym. Treść raportu moŜna wydrukować poprzez wybranie na stronie 
internetowej przycisku <Wydrukuj raport>  (jest to niezalecane z uwagi na bardzo 

duŜą objętość wydruku) lub zapisywane do pliku typu *.html poprzez wybranie 
<Zapisz raport do pliku…>. Tak zapisany raport moŜemy przekazać promotorowi oraz 
dziekanowi do przeprowadzenia oceny samodzielności pracy autora pracy. 

10. Po zakończeniu pracy koniecznie naleŜy wylogować się z systemu Plagiat.pl (rys. 
z punktu 6) oraz zamknąć otwarte pliki ze sprawdzoną pracą. Nie wolno usuwać 
wprowadzonych plików z treścią prac  z zasobu sieciowego. 


