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1. Będąc na stronie domowej Biblioteki Głównej 

ZUT należy wejść w zakładkę Bazy danych,

2. W rozwijanym menu odnaleźć licencyjną bazę 

SCOPUS.

Baza bibliograficzna SCOPUS

nie zawiera pełnych tekstów.

Zawiera odnośniki do strony 

wydawcy z dostępem 

do dokumentów pełnotekstowych.

https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
https://bg.zut.edu.pl/bazy-danych/scopus-licencyjna.html
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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Dostępne funkcje

1. Pola wyszukiwawcze wyszukiwania prostego 

z rozwijalną listą kryteriów wyszukiwania,

2. Możliwość dodania pól wyszukiwawczych,

3. Funkcja wyszukiwania zaawansowanego

Advanced document search (slajd nr 13).
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Generowanie dużej 

liczby wyników

Zawężanie za pomocą 

filtrów - wyszukiwanie 

fasetowe

1

2
1

Konstruowanie 

sprecyzowanych 

zapytań 

wyszukiwawczych
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Budowanie zapytań wyszukiwawczych

1. Łączenie terminów operatorami logicznymi 

AND, OR, NOT. 

2. Domyślnie wstawiany jest operator AND

3. Kolejność ważności operatorów: OR, AND, NOT

a AND b a  OR    b

a b

a NOT  b

ba

a b
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Precyzyjną listę z mniejszą liczbą 

wyników otrzymujemy wpisując operator AND

Najwyższą liczbę wyników 

otrzymujemy stosując operator OR

„”

AND

OR

Najniższą liczbę najbardziej trafnych wyników 

otrzymujemy stosując cudzysłów
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W celu uzyskania adekwatnych wyników

można zastosować znaki maskujące

? Zastępuje pojedynczy znak (slajd 8)

*
Zastępuje wiele znaków (slajd 7)

{ } Nawias klamrowy uwzględnia 

wszystkie zawarte w nim wyrażenia
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PRZYKŁAD

Propert*

of concrete

Property

of concrete

Properties

of concrete
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PRZYKŁAD

Hea? Head

Heat

Heal
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PRZYKŁAD

timber*wood*

„modern 

construction”

Tak sformułowane zapytanie wyszukiwawcze daje w wynikach wyszukiwania 

dokumenty o tematyce nowoczesnych konstrukcji z drewna. 

Poszukiwane terminy występują w tytułach artykułów. 

Zastosowano operatory logiczne OR i AND, znak maskujący * oraz cudzysłów. 



SCOPUS  wyszukiwanie

podstawowe 10

b

1. W trybie wyszukiwania podstawowego 

można zastosować:

a. Zwielokrotnienie pól wyszukiwawczych 

za pomocą przycisku Add search field,

b. Połączenie dodanych pól wyszukiwawczych         

operatorami OR, AND lub NOT ((slajd 4 i 5),

2. Określenie daty publikacji Add date range.b

a
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Poszukując pełnego tekstu warto 

zaznaczyć opcję Open Acces

Funkcjonalności na poziomie 

listy wyników

1. Filtrowanie

a. Zaznaczenie wybranych filtrów 

(fasetów) w menu po lewej stronie,

b. Zastosowanie przycisków: 

Limit to lub Exclude,

2. Wciśnięcie klawisza Full tekst 

przekierowuje do pełnego tekstu 

na stronie wydawcy,

3. Zapisywanie wyników wyszukiwania 

(slajd 19).

a

b
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Dodatkowe funkcje dostępne 

z poziomu listy wyników

1. Możliwość doprecyzowania 

i zawężenia listy przez wpisanie 

dodatkowego terminu w okno 

Serch within results…,, 

2. Możliwość włączenia widoku 

abstraktów i sortowania.
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Wyszukiwanie zaawansowane

Advanced document search

(slajd 2 p.3)

1. Do budowania kwerendy służy 

narzędzie Field codes . Należy kliknąć 

„+” przy wybranym polu kodowym,

2. Części składowe kwerendy należy 

połączyć operatorami logicznymi 

(slajd 4),

3. Poszukiwane frazy należy wpisać 

w nawiasach w polu wyszukiwawczym.
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=
Przykładowa kwerenda nr 1 wyszukuje dokumenty spełniające warunki

1. Termin concrete występuje w tytule artykułu, abstrakcie i słowach kluczowych

2. Publikacja w czasopiśmie Cement and Concrete Research

Tryb wyszukiwania 

podstawowego 

Tryb wyszukiwania 

zawansowanego 
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3. Autorzy afiliowani są do polskich instytucji

4. Publikacje wydane zostały od roku 2010 do chwili obecnej

Przykładowa kwerenda nr 2  wyszukuje dokumenty spełniające warunki

=

Tryb wyszukiwania 

podstawowego 

Tryb wyszukiwania 

zawansowanego 
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AND

OR

NOT

Kombinacja kwerend 

1 i 2
Kwerenda  2Kwerenda 1



SCOPUS kombinacje kwerend 
17

Kombinacja kwerend nr 1 i 2 ( slajd 14 i 15) wyszukuje dokumenty spełniające warunki

1. Termin concrete występuje w tytule artykułu, abstrakcie i słowach kluczowych

2. Publikacja w czasopiśmie Cement and Concrete Research

3. Autorzy afiliowani są do polskich instytucji

4. Publikacje wydane od roku 2010 do chwili obecnej
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Łączenie kwerend przy wykorzystaniu 

historii wyszukiwania

1. Wcześniej wykonane kwerendy 

znajdują się na liście Saved history 

(slajd 19) na dole strony formularza 

Advanced document search

(slajd 2,p 3; slajd 13),

2. W polu Combine queries… należy 

wpisać numery wcześniejszych 

kwerend i połączyć je odpowiednim 

operatorem logicznym (slajd 4 i 5).
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Zapisywanie wyników wyszukiwania

1. Wynik kwerendy można zapisać pod wybraną nazwą (slajd 11, p.3),

2. Zapisane kwerendy widoczne są po kliknięciu linku Saved searches w oknie indywidualnego konta

Przechowywanie 

wyników możliwe

jest dla zalogowanych 

użytkowników
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Tworzenie list pozycji wybranych

z wyników wyszukiwania

1. Należy zaznaczyć pola wyboru 

odpowiednich dokumentów z listy wyników,

2. Stworzyć nową listę lub dodać wybrane 

dokumenty do istniejącej listy,

3. Zapisane listy widoczne są po kliknięciu 

w link Save list w oknie profilu 

(slajd 19 p.2).
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Funkcja tworzenia alertów 

dostępna jest dla zalogowanych 

użytkowników

Tworzenie alertów - powiadomień o nowych 

publikacjach dla zestawu wyników:

1. Należy wybrać funkcję Set Alert :

a. W górnej części listy wyników,

b. W historii wyszukiwania Serch history

(slajd 18, p.1),

2. Należy ustawić nazwę alertu, adres e-mail, 

częstotliwość, dzień tygodnia dla alertu.

a

b
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Więcej informacji o funkcjonalnościach bazy SCOPUS:

1. Scopus Support Center

2. Tutorials

autor: Joanna Rudna ostatnia aktualizacja: listopad 2022

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/

