
Turnitin teksto sutapties patikros įrankio  

naudojimo instrukcija Kauno kolegijos dėstytojams 
 

Turnitin įrankis turi būti naudojamas kaip ugdomoji priemonė, padedanti tinkamai parašyti studijų 

rašto darbus. Studentams labai svarbus gauti iš dėstytojo grįžtamąjį ryšį apie parengtą rašto darbą. 

Studento darbe esant koreguotinų dalykų, dėstytojas turėtų parašyti komentarus ir grąžinti jį taisyti 

studentui. Svarbu, jog Turnitin užduoties nustatymuose būtų leista studentams pataisytus darbus 

pateikti iš naujo. 

Šioje instrukcijoje dėstytojams pateikiama informacija, kaip atlikti studentų rašto darbo teksto 

sutapties patikrą ir įsitikinti, jog darbuose nėra plagiato atvejų. Instrukcijoje parodoma, kaip sukurti  

Turnitin užduotį Moodle aplinkoje, peržiūrėti teksto sutapties ataskaitą ir pasinaudoti vertinimo ir 

grįžtamojo ryšio galimybėmis. 

 

Turnitin užduoties ir vertinimo kriterijų skalės sukūrimas  

1. Prisijunkite prie Kauno kolegijos Moodle aplinkos, atsiverkite savo studijų dalyką ir pasirinkite 

kurso redagavimą.  
 

2. Moodle kurse, šalia pasirinktos temos, spragtelėkite Pridėti veiklą ar šaltinį. Atsivėrusiame 

lange (1 pav.) pasirinkite Turnitin Assignment 2 ir spragtelėkite Įtraukti. 

 

1 pav. Turnitin užduoties įtraukimas į Moodle kursą 

  

 



 

3. Atsivėrusioje Turnitin užduotyje atlikite būtinus užduoties nustatymus. 

 

3.1. Užduoties nustatymų dalyje Bendra (2 pav.) atlikite šiuos nustatymus: 
 

 įrašykite užduoties pavadinimą ir aprašymą; 
 

 Pasirinkite File Upload langelyje Submission Type; 
 

 Pasirinkite reikiamą pateikiamo darbo dalių skaičių langelyje Number of Parts. Galite 

pasirinkti 1, tuomet studentai turi įkelti visą darbą. Jeigu pasirinksite 2 ar daugiau, tuomet 

studentai turės įkelti parašytus darbus dalimis. Tai gali būti aktualu tikrinant baigiamuosius 

darbus. Studentai gali pateikti darbo dalis nustatytomis skirtingomis pateikimo datomis ir 

kiekvienai darbo daliai matyti teksto sutapties patikros ataskaitą. Taip pat galima šį būdą 

pasirinkti, kad studentai teiktų darbą keletą kartų ir jį vis pildytų ar tobulintų, o dėstytojas 

matytų darbo rašymo progresą. 
 

 Pasirinkite Ne prie klausimo Allow submission of any file type? 
 

 Pasirinkite Taip šalia teiginio Display Originality Reports to Students ir leiskite studentui 

matyti teksto sutapties patikros ataskaitą. 
 

 Pasirinkite Yes, automatically refresh originality scores and grades šalia teiginio Auto 

Refresh Grades / Scores. 

 

 

2 pav. Turnitin užduoties nustatymų dalis Bendra 

  



 

3.2. Užduoties nustatymų dalyje Įvertis (3 pav.) atlikite šiuos nustatymus:  

 Pasirinkite reikiamą vertinimo tipą (Balas, Nėra, Skalė); 

 Įrašykite kitus reikiamus nustatymus, atsižvelgiant į pasirinktą vertinimo tipą. 

 

3.3. Užduoties nustatymų dalyje Assignment Part 1 (3 pav.) atlikite šiuos nustatymus: 

 Nustatykite darbų pateikimo pradžios (Start Date). 

 Nustatykite darbų pateikimo pabaigos laiką (Due Date).  

 Nustatykite datą, nuo kurios studentai pradės matyti dėstytojo parašytus komentarus ir 

darbų vertinimus Turnitin atskaitoje (Post Date).  

Svarbu: Dalių Assignment Part bus tiek, kiek būsite pasirinkę Number of Parts. Kiekvienai 

darbo pateikimo daliai reikia pasirinkti darbo dalies pateikimo pradžios, pabaigos ir dėstytojų 

komentarų studentui viešinimo datas. 

 

3 pav. Turnitin užduoties nustatymų dalys Įvertis ir Assignment Part 

 



3.4. Užduoties nustatymų dalyje Originality Report Options (4 pav.) atlikite šiuos 

nustatymus: 

 Turnitin užduotyje labai svarbu nustatyti, jog studentai galėtų pateikti darbą kelis 

kartus. Nustatymuose Report Generation Speed pasirinkite antrąją galimybę Generate 

reports immediately (students can resubmit until due date): After 3 

resubmissions, reports generate after 24 hours. Šiuo atveju, studentai galės kelti 

darbus iš naujo ir matyti vis iš naujo sugeneruotą teksto sutapties ataskaitą. Jie tai galės 

taisyti darbą ir  matyti sugeneruotą ataskaitą iki užduotyje nustatytos darbo pateikimo 

pabaigos. Galite pasirinkti trečiąją galimybę Generate reports on due date (students 

can resubmit until due date). Šiuo atveju, studentai galės kelti darbus iš naujo, bet 

teksto sutapties ataskaitą pamatys tik po užduotyje nustatytos darbo pateikimo 

pabaigos. 

 Nustatymuose Store Student Papers pasirinkite Standard repository. 
 

 Pasirinkite Taip nustatymuose Check against stored student papers, Check against 

internet, Check against journals, periodicals and publications.  
 

 Pasirinkite Ne nustatymuose Exclude Bibliography, Exclude Quoted Material. Tai 

galėsite atlikti vėliau Turnitin įrankiu, pažiūrėję teksto sutapties ataskaitą. 
 

 Nustatymuose Exclude Small Matches galite pasirinkti, kad nerodytų mažos teksto 

sutapties pagal pasirinktų žodžių skaičių ar procentus. Šiuos nustatymus galima atlikti 

ir vėliau Turnitin įrankiu, pažiūrėjus teksto sutapties ataskaitą. 

 

4 pav. Turnitin užduoties nustatymų dalis Originality Report Options 



3.5. Užduoties nustatymų dalyje GradeMark Options (5 pav.) sukurkite darbų vertinimo 

skalę: 

 Spragtelėkite Launch Rubric Manager. Atsivėrusioje vertinimo skalės lentelėje 

užpildykite reikiamus langelius, įrašydami vertinimo kriterijų trumpus pavadinimus ir 

kriterijų vertinimo svorį, vertinimo balus ir vertinimo kriterijų aprašymus (6 pav.). 

Išsaugokite sukurtą vertinimo skalę. 
 

 Pasirinkite šią skalę studentų darbams vertinti.  

Sukurtą vertinimo skalę studentai gali atsiverti ir peržiūrėti vertinimo kriterijus prieš pateikdami 

rašto darbus. Sukurtą vertinimo skalę galite pasirinkti ir kitose savo kuriamose Turnitin užduotyse. 

Pagal šią skalę labai patogu, greita ir paprasta vertinti studentus darbus. 

 

 

5 pav. Turnitin užduoties nustatymų dalis GradeMark Options 

 

 

6 pav. Turnitin užduoties darbų vertinimo skalės pavyzdys 

 

 



Teksto sutapties patikros ataskaita 

Studentų pateikti darbai yra automatiškai tikrinami Turnitin įrankiu. Kai teksto sutapties patikros 

ataskaita sugeneruojama, Moodle užduotyje šalia pateikto darbo atsiranda teksto sutapties procentai. 

Studentai ir dėstytojas gali atsiversti teksto sutapties patikros ataskaitą, spragtelėję nuorodą esančią 

šalia procentų. 

 

 

 Atsivėrusioje Turnitin sutapties patikros ataskaitoje peržiūrėkite rastas sutaptis. Jas matysite teksto 

sutapties patikros ataskaitoje spragtelėję raudoną langelį, kuriame nurodyti sutapties procentai. 

Sutaptys tekste nuspalvintos įvairiomis spalvomis. Šalia sutapties parašytas skaičius, parodantis 

kuriame šaltinyje rasta sutaptis. Dešinėje ataskaitos pusėje galite matyti šaltinių, kuriuose rastos 

sutaptys, sąrašą. Kiekvienas šaltinis nuspalvintas ta pačia spalva kaip ir sutaptys iš šio šaltinio 

tekste. 

 

 

Teksto sutaptyse gali būti pažymėtos citatos ar pavieniai žodžiai. Juos galima išimti iš sutapčių 

sąrašo, pasirinkus Filters and Settings. Atlikę nustatymus, lango apačioje spragtelėkite Apply 

Changes ir New Report. 

Vertinimo 

kriterijų skalė 

Teksto sutapties 

patikros ataskaita 

Spragtelėkite, norėdami 

matyti rastas sutaptis. 

Spragtelėkite, norėdami 

matyti sutaptis tekste iš 

konkretaus šaltinio. 



 

 

Jeigu tekste dar matote sutapčių, kurios nėra plagiato atvejai (paaiškinimai, apibrėžimai, literatūros 

sąrašo aprašai ir kt.), galite jas pažymėti šaltinių sąraše ir išimti iš sutapčių sąrašo. 

 

 

Peržiūrėję ir sutvarkę teksto sutapties ataskaitą, matysite likusias sutaptis, kurios yra plagiato 

atvejai.  Šalia tokių sutapčių turite parašyti studentams komentarus dėl reikiamų pataisymų. 

  

Spragtelėkite, norėdami 

matyti  visų šaltinių vietų 

sutapčių sąrašą. 

Spragtelėkite, norėdami pažymėti ir išimti tas 

sutaptis iš sąrašo, kurios jūsų manymu nėra 

plagiato atvejis. 

Spragtelėkite, norėdami 

išimti citatas ar pavienius 

žodžius iš sutapčių sąrašo. 

 

 



Komentarų rašymas ir darbo vertinimas 

Norėdami parašyti komentarų studentui, spragtelėkite pelės žymekliu toje teksto sutapties patikros 

ataskaitos vietoje, kurioje norite rašyti komentarą ir pasirinkite vieną iš trijų galimų komentaro 

rašymo būdų:  

 Pasirinkę pirmąją ikoną, galėsite pridėti jau sukurtą trumpą komentarą (šiuo metu 

komentarai yra anglų kalba, tačiau galite sukurti savo komentarus lietuvių kalba).  

 Pasirinkę antrąją ikoną, galėsite parašyti išsamų komentarą, kuris atsivers spragtelėjus 

ant ikonos.  

 Pasirinkę trečiąją ikoną, galėsite parašyti ant teksto matomą komentarą. 

 

 

Naudokite Turnitin užduotyje sukurtą vertinimo kriterijų skalę darbo įvertinimui. Atsivėrę 

vertinimo skalę ir nustatę reikiamus balus, spragtelėkite Apply to Grade. Tokiu atveju, šis galutinis 

vertinimo balas bus matomas Moodle aplinkoje dėstytojui ir studentui.  

 

 

© Kauno kolegijos Biblioteka ir informacijos išteklių centras, 2019  

Spragtelėti ant teksto su pelės žymekliu 

ir pasirinkite vieną iš trijų galimų 

komentaro rašymo būdų. 

Spragtelėkite norėdami parašyti arba 

įgarsinti komentarą, skirtą visam darbui. 

Spragtelėkite norėdami pasinaudoti 

savo sukurta vertinimo kriterijų skale. 

 

Sugeneruotą vertinimo 

balą galite pakoreguoti. 


