PLAGIARISM DETECTOR – SAMOUCZEK
1. Link
https://plagiarismdetector.net/
2. Opis narzędzia
Plagiarism Detector to darmowe oprogramowanie online, które wykrywa plagiat w oparciu o wiele
źródeł w 12 językach. Pozwala użytkownikom wykrywać treści, które zostały skopiowane z innego
miejsca.
Plagiat jest rozumiany jako „praktyka używania lub kopiowania cudzych pomysłów lub prac i
udawania, że nad nimi myślałeś lub je stworzyłeś” (Collins English Dictionary). Nauczyciele korzystają
z narzędzi do wykrywania plagiatów, aby sprawdzać przesyłane przez uczniów eseje, artykuły czy
raporty. Narzędzie posiada funkcje związane z pisaniem, pomagające rozwiązać problemy dotyczące
błędów ortograficznych, leksykalnych czy gramatycznych.
To oprogramowanie antyplagiatowe jest przydatne w pracach pisemnych i zapewniania szereg
funkcjonalności związanych z redagowanym tekstem. Jest trochę mniej przydatne na niższych
poziomach tzn. A1 czy A2, ponieważ na tych poziomach użytkownicy rzadko piszą dłuższe
samodzielne teksty. Narzędzie bardziej sprawdza się na wyższych poziomach (B1, B2, C1 i C2), na
których uczniowie opracowują dłuższe, często akademickie, teksty: eseje, artykuły, raporty itp. .
3. Jakie kompetencje językowe są rozwijane dzięki temu narzędziu?
●
●
●

Czytanie ze zrozumieniem – czytanie i rozumienie informacji oraz argumentacji
Strategie komunikacyjne - rozpoznawanie wskazówek płynących z wypowiedzi ustnych i
pisemnych oraz konstruowanie znaczenia
Komunikacyjna kompetencja językowa – poprawność gramatyczna, poprawność
ortograficzna

4. Wymagania
Plagiarism Detector to darmowe narzędzie online, które nie wymaga instalacji na komputerze. Opcja
Premium daje możliwość sprawdzania fragmentów tekstu i posiada funkcje potrzebne do
prawidłowego cytowania źródeł.
5. Język
Strona jest dostępna w dwunastu różnych językach.
6. Sugerowany poziom języka (A1-C2)
A1 ☐ A2 ☐ B1 ⌧ B2 ⌧ C1 ⌧

C2 ⌧

7. Które kompetencje z DigCompEdu są rozwijane?
1. Zaangażowanie zawodowe
4. Ocena

1.3 Praktyka refleksyjna
4.1 Strategie oceniania

8. Sposoby wykorzystania narzędzia
●
●
●

Generowanie danych dotyczących wyników uczniów (raporty).
Zachęcanie do indywidualnego pisania.
Narzędzie pomaga w ocenianiu i doskonaleniu umiejętności pisania.
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9. Zastosowanie w praktyce – przykład
1. Wejdź na stronę
https://plagiarismdetector.net/ .

2. Istnieją dwa różne sposoby
wykrywania plagiatu:
a. bezpłatne szybkie
wyszukiwanie lub
b. przez URL lub przesyłanie
plików

1.
3. W przypadku bezpłatnego
szybkiego wyszukiwania skopiuj i
wklej tekst (uwzględnij limit 1000
słów). Następnie kliknij Check
plagiarism (Sprawdź plagiat).
W prawym górnym rogu pojawi
się wynik: 100% oryginalny
oznacza, że tekst nie został
skopiowany.
4. Klikając odpowiednią opcję na
dole strony możesz pobrać raport,
lub rozpocząć nowe
wyszukiwanie.
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5. W przypadku wykrycia plagiatu
możesz również pobrać raport i
przejrzeć splagiatowane źródła.
Podane są dodatkowe dane
dotyczące liczby słów, znaków i
daty publikacji.

6. W przypadku opcji URL lub
przesyłania pliku możesz przesłać
adres URL strony lub plik (w
formacie PDF, Word, ODT) z
komputera w celu szybkiego i
bezpłatnego sprawdzenia
plagiatu.
7. To oprogramowanie posiada
również funkcje związane z
redagowaniem tekstu. Moduł
sprawdzania gramatyki zaznacza
określone zdania, oferuje
zaawansowane komentarze i
sugeruje ewentualne poprawki w
tekście. Aby skorzystać z tej
funkcji prześlij tekst lub skopiuj i
wklej, a następnie kliknij Check
Grammar (Sprawdź gramatykę).
Poprawki są podkreślone na
czerwono, wystarczy przesunąć
mysz i przejrzeć sugerowane
poprawki tekstu.
8. Narzędzie może również pomóc w
redagowaniu raportów,
wypracowań lub fraz w kilka
sekund bez rejestracji.
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10. O czym należy pamiętać, gdy korzystamy z tego narzędzia?
●
●
●
●
●

Plagiarism Detector nie wymaga specjalnych ustawień ani zaawansowanej znajomości
komputera.
Nauczyciel musi tylko wprowadzić lub przesłać plik, aby sprawdzić, czy nie ma plagiatu,
błędów w pisaniu lub sparafrazowanych zdań.
Istnieje limit 1000 słów - jeśli chcesz sprawdzić dłuższy tekst, musisz użyć konta Pro.
W wersji darmowej pojawiają się reklamy.
Narzędzie obsługuje 12 języków.

11. Podobne narzędzia
PlagScan
https://www.plagscan.com/es/
Dupli Checker
https://www.duplichecker.com/es
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