
Wspieraj oryginalność 
i krytyczne myślenie
Raporty antyplagiatowe czerpią z potencjału wyszukiwarki Google, dzięki czemu 
uczniowie mogą nauczyć się właściwie korzystać z zewnętrznych źródeł informacji 
w trakcie pisania prac, a nauczyciele szybko sprawdzać teksty pod kątem uczciwości 
akademickiej.

Pomóż uczniom oddawać jak 
najlepsze prace

Pokaż uczniom, jak twórczo wykorzystywać 
pomysły innych i właściwie umieszczać je 
w swoich pracach. 

● Podpowiedz uczniom, jak wzbogacać własne 
wypowiedzi o odpowiednie odniesienia – 
przeskanuj ich prace, nawet nieoddane, pod 
kątem zalecanych cytatów.

● Udostępnij uczniom narzędzia, które pomogą 
im wychwycić niezamierzony plagiat przed 
odesłaniem zadania.

● Pomóż uczniom prawidłowo cytować źródła.

Pomóż nauczycielom szybko 
sprawdzać autentyczność prac

Sprawna analiza prac uczniów pod kątem 
potencjalnego plagiatu to dla nauczycieli 
oszczędność czasu.

● Szybko porównuj prace uczniów z setkami 
miliardów stron internetowych i ponad 
40 milionami książek – wystarczy jedno 
kliknięcie.

● Wyeliminuj ręczne wyszukiwanie i usprawnij 
ocenianie, automatycznie wyróżniając 
fragmenty, które wymagają cytatu, wraz 
z linkiem do zewnętrznego źródła.

● Łatwo zapisuj, udostępniaj i drukuj raporty 
antyplagiatowe zależnie od potrzeby.

Raporty 
antyplagiatowe 
są dostępne 
zarówno 
w Classroom, 
jak i Projektach

Classroom

Projekty
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Treść pozostaje własnością Twoją 
i Twoich uczniów

Dzięki raportom antyplagiatowym własność 
intelektualna jest chroniona i Twoja szkoła 
zachowuje wszelkie prawa do treści. Nie 
przejmujemy własności Twoich danych. 
Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im 
prywatności, bezpieczeństwa i ochrony.
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edu.google.com/privacy

Nauczyciele korzystający z Google Workspace for Education Fundamentals (wersja 
bezpłatna) mogą włączyć raporty antyplagiatowe dla maksymalnie 5 projektów na każde 
zajęcia. Włączenie opcji Teaching and Learning Upgrade lub przejście na wersję Google 
Workspace for Education Plus zapewnia nauczycielom nieograniczoną liczbę raportów 
antyplagiatowych.

W ramach edycji premium szkoła otrzymuje również swoje prywatne repozytorium 
umożliwiające porównywanie prac uczniów. Gdy nauczyciele korzystają z raportów 
antyplagiatowych w Classroom lub Projektach, prace uczniów są automatycznie dodawane 
do szkolnego repozytorium. Możesz też dodawać lub usuwać prace uczniów ręcznie.
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Przejdź na wersję premium raportów 
antyplagiatowych

http://edu.google.com/privacy

