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Raport z badania antyplagiatowego 
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Metryka

Republika Kosowa w stosunkach międzynarodowych

Nazwisko i imię Numer albumu Typ pracy Jednostka Kierunek studiów

Poliszuk Adrian 11866 licencjacka Instytut Neofilologii Stosunki międzynarodowe

Adrian_Poliszuk.Kosowo.ost.doc

Gil Andrzej Recenzenci

110554 Numer próby 111520

Data wykonania próby 2019-05-30 11:13:19

Analiza tekstu

Statystyka

Znaki

0.0% wzlędem wszystkich znaków

Znaki
specjalne lub
spoza języka
pracy

Wyrazy

6.0% wzlędem wszystkich wyrazów

Nierozpoznane
wyrazy

Elementy
graficzne

Fragmenty
innego stylu

Tytuł pracy

Autorzy

Badane pliki

Promotorzy

Numer badania

Rozkład długości wyrazów ♦ Średnia z ORPPD ● Badana praca

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W CHEŁMIE

Raport z badania antyplagiatowego - ogólny str. 1 z 2



Baza aktów prawnych

Internet

ORPPD

Baza instytucji

Wyniki ogólne

≥ 40 wyrazow we frazie

19 fraz 15% PRP
oryginalny

≥ 20 wyrazow we frazie

20 fraz 15% PRP
oryginalny

≥ 10 wyrazow we frazie

20 fraz 15% PRP
oryginalny

Wynik wiodacy

≥ 5 wyrazow we frazie

20 fraz 15% PRP
oryginalny

Wyniki szczegółowe

Nr Referencyjna baza porównawcza
PRP dla fraz o zadanej długości

≥ 40 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 5

1
0% 0% 0% 0% 

2
1% 1% 1% 1% 

3
14% 14% 14% 14% 

4
0% 0% 0% 0% 

Definicje

JSA - Oznaczenie (skrót) określający Jednolity System Antyplagiatowy.

PRP - Oznaczenie (skrót) określający Procentowy Rozmiar Podobieństwa. Jest to stosunek rozmiaru tekstu z uwzględnionymi fragmentami podobieństwa do całego rozmiaru tekstu
pracy badanej wyrażony w procentach.

ORPPD - Oznaczenie (skrót) określajacy Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Analiza tekstu - Jest to rozbiór tekstu na zestaw danych, który wyodrębnia określoną cechę np. znaki specjalne w tekście. Celem analizy tekstu jest pomoc przy wykryciu fałszowania i
manipulacji w tekście badanej pracy.

Fragmenty innego stylu / Stylometria - Jest to rodzaj analizy tekstu i polega na wykryciu fragmentów, które potencjalnie mógł napisać ktoś inny niż główny autor tekstu. Fragmenty tekstu
o stylu odmiennym niż główny zostaną wykryte i zaznaczone, przy spełnionym założeniu, że min 70% tekstu napisane jest jednym głównym stylem.

Rozkład długości wyrazów - Zależność wykazana na histogramie jako procentowa wartość stosunku liczby słów o określonej długości do liczby wszystkich słów w pracy badanej.

Najdłuższa fraza - długość frazy, podana w znakach, stanowi wielkość najdłuższej podobnej frazy, znalezionej we wskazanym dokumencie porównawczym.

Liczba znalezionych fraz o zadanej długości - liczba fraz, które mają długość nie krótszą niż podana liczba wyrazów w nagłówku.
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