
Jak interpretować raport? 



wystarczy zmienić w zdaniu wyrazy lub na albo, i 
na oraz, może na być może itp. aby program nie być w stanie 
znaleźć plagiatu. Pamiętajmy że program zawsze szuka kropki w 
zdaniu i każde zdanie po kropce należy lekko zmienić. 



3. Analiza stylometrii 1. Analiza zapożyczeń 
(PRP) 

4. Weryfikacja zapożyczeń 
i pozostawienie komentarza 

2. Analiza manipulacji 
na tekście 

4 kroki do interpretacji 

а 



Krok 1: Analiza zapożyczeń 

WYNIK WIODĄCY (domyślny) to ten przedstawiony na Raporcie w ramce 



Krok 2: Analiza manipulacji na tekście 

Sprawdzamy, czy nie ma MANIPULACJI 
NA TEKŚCIE 

 
• Sprawdzamy liczbę nierozpoznanych 

wyrazów. Weryfikujemy użycie 
MIKROSPACJI, BIAŁYCH CZCIONEK, 
lub TWARDYCH SPACJI w podglądzie 
tekstu pracy. 
 

• Zwracamy uwagę na liczbę znaków 
specjalnych i inne znaki spoza języka 
pracy. 
 



Klony 



Praca klon w edytorze tekstu 



PRP: Praca klon 



Raport: Praca klon 



PRP: Praca klon 



Analiza tekstu: Praca klon 



Wykres: Praca klon 



Źródło podobieństwa  



Mikrospacje 



Praca bez manipulacji 



Mikrospacje w edytorze tekstu 



Mikrospacja 



Mikrospacja 



Raport: Mikrospacja 



Wykres: Mikrospacja 



Analiza tekstu: Mikrospacja 



Analiza tekstu: Mikrospacja 



PRP: Klon a Mikrospacje 



Wykres: Klon a Mikrospacje 



Statystyki: Klon a Mikrospacje 



Znaki specjalne 
i znaki zapożyczone z innych języków 



Twarda spacja 

Shift + Ctrl + spacja 



Twarda spacja w edytorze tekstu 



Raport: Twarda spacja 



Wykres: Twarda spacja 



Analiza tekstu: Twarda spacja 



Analiza tekstu: Twarda spacja 



Analiza tekstu: Twarda spacja 



Wykres: Klon a Twarda spacja 



Statystyki: Klon a Twarda spacja 



Litery z obcego języka w edytorze tekstu 



Litery z obcego języka 



Litery z obcego języka 



Raport: Litery z obcego języka 



Statystyka: Litery z obcego języka 



Analiza tekstu: Litery z obcego języka 



Analiza tekstu: Litery z obcego języka 



Wykres: Klon a Litery z obcego języka 



Statystyka: Klon a Litery z obcego języka 



Białe znaki i białe czcionki  



Białe znaki po manipulacji 

~!@#$%^&*()<>?_+|-={}[]|\/’` 



Białe znaki 



Białe znaki w edytorze tekstu 



Raport: Białe znaki 



Raport: Białe znaki 



Podobieństwa: Białe znaki 



Wykres: Białe znaki 



Analiza tekstu: Białe znaki 



Analiza tekstu: Białe znaki 



Statystyka: Białe znaki a Twarda spacja 



Wykres: Białe znaki a Twarda spacja 



Białe czcionki zamiast spacji 



Białe czcionki w edytorze tekstu 



Raport: Białe czcionki 



Wykres: Białe czcionki 



Analiza tekstu: Białe czcionki 



Analiza tekstu: Białe czcionki 



Analiza tekstu: Białe znaki a Białe czcionki  



Wykres: Białe znaki v. Białe czcionki  



Zmiana szyku zdań 
i podobieństwo semantycznie 



Praca bez manipulacji 



Synonimy, zmiana szyku 



Raport: Synonimy, zmiana szyku 





Źródło podobieństwa 



Statystyka: Klon a Synonimy, zmiana szyku 



Zestawienie manipulacji 

Manipulacja 
Czy system pokaże 

zapożyczenie 
(PRP)? 

Czy manipulacje 
widać w 

statystykach?  

Czy manipulacje 
widać na 

wykresie?  

Klon tak nie nie 

Białe znaki z klawiatury między 
wyrazami @#$%^&*()_+ 

tak nie nie 

Biała czcionka między wyrazami nie tak tak 

Mikrospacja w środku wyrazu nie tak tak 

Twarda spacja między wyrazami nie tak tak 

Litery z obcych języków zamiast 
polskich 

nie tak nie 

Synonimy, zmiana szyku tak nie nie 

Nierozpoznane 
wyrazy 

Nierozpoznane 
wyrazy 

Znaki specjalne… 

Znaki specjalne… 

Długie wyrazy 

Krótkie wyrazy 

Długie wyrazy 



Krok 3: Analiza stylometrii 

• Jeśli LICZBA FRAGMENTÓW INNEGO 
STYLU JEST WIĘKSZA OD „0” oznacza 
możliwość pracy niesamodzielnej 
 

• Należy przyjrzeć się fragmentom 
oznaczonym jako obcy styl w treści 
pracy 



Fragmenty innego stylu 



Raport: Fragmenty innego stylu 



Analiza tekstu: Fragmenty innego stylu 



Krok 4: Weryfikacja zapożyczeń i pozostawienie 
komentarza 

• Każde z zapożyczeń powinno 
zostać zweryfikowane przez 
Promotora i w razie potrzeby 
wykluczone z wyniku i 
opatrzone komentarzem 





Wykluczanie z wyniku z poziomu sekcji Podobieństwa 



Dodawanie komentarza 



Wykluczenie z wyniku 



Wykluczenie z wyniku pojedynczego zapożyczenia 



Wykluczenie z wyniku kilku zapożyczeń z jednego źródła 



Ponowne włączenie do wyniku 



Przeliczanie wyniku PRP 







Akceptacja badania 



Raport 
niezaakceptowany 

Raport w systemie – 
pomarańczowy trójkąt z 
wykrzyknikiem w rogu 
strony 



• zawiera pomarańczowy trójkąt 
z wykrzyknikiem w nagłówku 
raportu  

• znak wodny 
w postaci szarego trójkąta 
z wykrzyknikiem wewnątrz 

Raport 
niezaakceptowany 
pdf 





Pobranie i wydruk raportu 







Jak uzasadnić decyzję 
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu 

pracy do obrony? 



Podjęcie decyzji i wydruk raportu 

PROMOTOR 

decyzja 
TAK/NIE 



Uzasadnienie 

Promotor stwierdza:  
 brak podobieństw  
 zastosowanie manipulacji utrudniających badanie 

antyplagiatowe,  
 wykluczenie zapożyczeń z pracy (komentarze) 
 
Wnioskuje o: 
 dopuszczenie do obrony 
 niedopuszczenie do obrony 
 



Pytania sprawdzające 












