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EBSCOhost 2.0  

Arkusz Pomocy Wyszukiwania Prostego 

Wyszukiwanie Proste 

1. Wprowadź terminy wyszukiwawcze w polu na Ekranie wyszukiwania prostego. 

 

2. Jeśli chcesz wykorzystać opcjonalne Ograniczenia lub Rozszerzenia, kliknij na link Opcje 
wyszukiwania. 

 

Możesz wykorzystać określony tryb wyszukiwania, taki jak „Znajdź wszystkie moje terminy 
wyszukiwawcze” lub „Wyszukiwanie SmartText”, zastosować Ograniczenia, takie jak Pełny 
tekst lub Typ publikacji, bądź użyć opcji rozszerzających wyszukiwanie, takich jak: „Zastosuj 
słowa pokrewne”.  

3. W celu zamknięcia ekranu Opcje wyszukiwania kliknij ponownie na link.  

4. Po naciśnięciu przycisku Szukaj wyświetli się Lista rezultatów.  
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Przeglądanie rezultatów wyszukiwania 

Ekran listy rezultatów składa się z trzech kolumn – Zawęź swoje rezultaty, Wszystkie rezultaty oraz 
Ogranicz swoje rezultaty. Można ukrywać lub wyświetlać różne obszary, klikając na strzałki 
znajdujące się przy górnej części listy rezultatów. 

 Wszystkie rezultaty – znalezione artykuły wyświetlają się w środkowej części 
Ekranu listy rezultatów.  

 Link artykułu prowadzi do rekordu bibliograficznego oraz/lub do pełnego 

tekstu. Umieść kursor na ikonie Przeglądaj  w celu wyświetlenia 
Abstraktu. 

 Link Pełny tekst HTML prowadzi bezpośrednio do pełnego tekstu artykułu. 

 Link Pełny tekst PDF umożliwia wyświetlenie pełnego tekstu w wersji PDF. 
Tekst w formacie PDF zostanie otwarty za pomocą programu Adobe® 
Reader®. 

 Wskaźnik Relewancji  określa poziom zgodności danego artykułu 
z terminami wyszukiwawczymi.  
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 Zawęź swoje rezultaty – możesz zawęzić rezultaty według źródła, przedmiotu, 
czasopisma, autora itd.  

 Ogranicz swoje rezultaty – zastosuj ograniczenia w Liście rezultatów. Wybierz 
dowolne z wyświetlonych ograniczeń i kliknij na opcję Aktualizuj. Pojawi się 
zweryfikowana Lista Rezultatów. (Możesz jeszcze dopracować swoje wyszukiwanie 
klikając na link Opcje wyszukiwania pod opcją Ogranicz swoje rezultaty.) 

 Folder – w celu zapamiętania artykułu w folderze kliknij link Dodaj do folderu 
znajdujący się po prawej stronie wskaźnika Relewancji na dole rezultatu. Aby 
dokonać przeglądu pozycji w folderze, kliknij link Przejdź do widoku foldera. 

 Powiązane informacje – jeśli dostępne są dodatkowe źródła, takie jak obrazy, 
blogi oraz wiadomości na stronach WWW, zostaną one wyświetlone. 

Drukowanie/wysyłanie pocztą elektroniczną/zapisywanie rezultatów wyszukiwania  

 

 Kliknij ikonę Drukuj, E-mail lub Zapisz i postępuj według wskazówek na ekranie, aby 
wydrukować, wysłać pocztą elektroniczną lub zapisać uzyskane rezultaty. Możesz 
drukować, wysłać pocztą elektroniczną lub zapisać kilka rezultatów równocześnie 
zapamiętując je najpierw w Folderze, a następnie wszystkie naraz wydrukować, wysłać lub 
zapisać.  

 Użyj ikony Cytuj w celu obejrzenia rezultatów w popularnych formatach cytowań, takich jak 
MLA oraz APA.  

 Aby zapisać rezultaty na przyszłość, koniecznie zaloguj się do swojego osobistego konta 
(Moje EBSCOhost). Po zalogowaniu Twoje rezultaty zostaną zapisane w Folderze i mogą 
być odzyskane w dowolnym momencie. 


