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1.

Wytyczne znakowania – zasady ogólne
A. Jednostkami identyfikacyjnymi są fragmenty tekstu odnoszące się do pewnych obiektów lub
grup obiektów określonych kategorii.
B. Jednostki identyfikacyjne obejmują nazwy (nazwy własne i nazwy ogólne, generalne),
przymiotniki pochodzące od nazw własnych i wyrażenia liczbowe.
C. Przy oznaczaniu typowych nazw własnych (nazw, które powinny być pisane wielką literą)
kierujemy się kryteriami funkcjonalnymi, a nie gramatycznymi. Oznacza to, że jeżeli jakaś
nazwa własna została zapisana małą literą, pomimo że z reguły pisze się ją dużą, ale
funkcjonalnie odgrywa rolę nazwy własnej, to i tak powinna zostać potraktowana jako nazwa
własna. Na przykład:
a. “
stocznia Gdynia
”  pełna nazwa przedsiębiorstwa to Stocznia Gdynia S. A.
b. “
ministerstwo zdrowia
”  powinno być Ministerstwo Zdrowa
D. Deskrypcje określone pisane małą literą nie podlegają powyższej regule, o ile w opisie danej
kategorii nie jest wskazane inaczej. Na przykład „najwyższa góra Europy” nie zostanie
oznaczona jako jednostka identyfikacyjna.
E. Pewne kategorie jednostek identyfikacyjnych z reguły odnoszą się do nazw pisanych z małej
litery, na przykład nazwy wydarzeń historycznych (II wojna światowa), nazwy województw
(województwo lubuskie), nazwy powiatów (powiat szczeciński), nazwy mieszkańców miast
(wrocławiak).
F. Tam, gdzie to możliwe, należy tworzyć anotacje rozłączne zamiast zagnieżdżonych. Na
przykład:
a. “[[
Zakład Sztucznej Inteligencji
]
Wydziału Informatyki i Zarządzania
]
Politechniki
A [
B [
Wrocławskiej
]
]
” należy oznaczyć trzema rozdzielnym anotacjami (A i B jako
C
D
nam_org_institution, C jako nam_org_organization) oraz całość jako nam_org_full
(D).
b. “[
Opel
]
Astra
]
” należy oznaczyć odpowiedno jako nam_org_company (A) i
A [
B
nam_pro_model_car (B)
c. “[
Muzeum Sztuki
]
w [
Krakowie
]
” należy oznaczyć odpowiedno jako nam_fac_goe
A 
B
(A) i nam_loc_gpe_city (B). Wyjątkiem od tej reguły jest takie wystąpienie nazwy,
które jest niepodzielne, np. “[
Zakłady Mięsne w 
[
Koszalinie
] 
Sp. z o.o.
]” ponieważ
skrót “Sp. z o.o.” wymusza włączenie frazy “w Koszalinie” do nazwy organizacji.
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G. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie szczegółowej kategorii dla jednostki na podstawie
dokumentu

lub wiedzy ogólnej, to należy wybrać najbliższą kategorię nadrzędną możliwą

do określenia, zatem:
a. jeśli nie jest możliwe ustalenie kategorii znajdującej się na trzecim poziomie
zagnieżdżenia [symbol: ■] (lub nie została ona określona w wytycznych), próbujemy
wybrać kategorię z drugiego poziomu.
b. jeśli nie jest możliwe ustalenie kategorii znajdującej się na drugim poziomie
zagnieżdżenia [symbol: ⚪] (lub nie została ona określona w wytycznych), próbujemy
wybrać kategorię z pierwszego poziomu.
c. jeśli nie jest możliwe ustalenie kategorii znajdującej się na pierwszym poziomie
zagnieżdżenia [symbol: ◦] (lub nie została ona określona w wytycznych), próbujemy
wybrać kategorię nadrzędną [symbol: ￭].
H. W przypadku braku kategorii szczegółowej dla jednostki należy oznaczyć ją kategorią
nadrzędną. Na przykład dla kategorii nam_pro_model zostały zdefiniowane tylko cztery
podkategorie dla nazw samochodów, samolotów, statków oraz sprzętu elektronicznego.
Nazwę modelu innych obiektów należy oznaczyć jako nam_pro_model, np. nazwa modelu
pieca.
I.

Niektóre kategorie są tylko składnikami anotacji [symbol: ⇨]. Dotyczy to nazw prawdziwych
osób. Nie są one samodzielne. Fragment tekstu oznaczony taką kategorią musi wchodzić w
skład fragmentu tekstu oznaczonego kategorią pełną [symbol: ◦]

J. Staramy się odnaleźć sygnały, które pozwalają rozpoznać granicę anotacji. Należą do nich
m.in.
a. cydzysłowy (nie wchodzą w zakres nazwy)
b. wyrażenia typu SA (S.A.), Sp. z o.o. (wchodzą w zakres nazwy)

2.

Podział nazw

Jednostka identyfikacyjna rozumiana jest jako fragment tekstu reprezentujący pewien konkretny
obiekt lub grupę (serię) obiektów.
Podział nazw:
● nazwa

indywidualna

–

może

pełnić

tylko

rolę

podmiotu

w

zdaniu

podmiotowoorzecznikowym,
○ jednostkowe – wszyskie nazwy indywidualne są nazwami jednostkowymi,
● nazwa

generalna

–

może

być

podmiotem

podmiotowoorzecznikowym:
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i

orzecznikiem

w

zdaniu

○ ogólne – mają więcej niż jeden desygnat, np. człowiek, autor książki, prezydent,
○ jednostkowe – mają jeden desygnat, np. autor „Pana Tadeusza”, matka Jana Pawła
II,
○ puste – nie mają desygnatów.

nazwa

ogólna

indywidualna

generalna

może występować tylko w roli
podmiotu w zdaniu

może pełnić rolę podmiotu lub orzeczenia w
zdaniu

brak

nazwa klasy lub serii,
np. doberman, Astra 2.0, autor eposu
rzymskiego

Nazwy własne,

Deskrypcje określone,
np. autor „Pana Tadeusza”

posiada wiele desygnatów

jednostkowa
posiada
desygnat

jeden np. Adam Mickiewicz
brak

pusta

kosmita

nie posiada desygnatów
Table 1: Klasyfikacja nazw

3.

Schemat jednostek

Poniżej znajduje się pełny schemat jednostek identyfikacyjnych uwzględniający pierwotne kategorie
jednostek. Schemat został rozszerzony o dwie nadrzędne kategorie: przymiotniki i numeryczne. Dla
wybranych kategorii jednostek został utworzony trzeci poziom zagnieżdżenia.
Lp. Kategoria

Opis

ADJECTIVE
1

￭nam_adj

Przymiotniki pochodzące od nazw własnych

2

◦ nam_adj_person

Przymiotniki pochodzące od imion, nazwisk, pseudonimów, itp.

3

◦ nam_adj_country

Przymiotniki pochodzące od nazw państw.

4

◦ nam_adj_city

Przymiotniki pochodzące od nazw miejscowości.

EVENT
5
6

￭nam_eve
◦ nam_eve_human

Nazwy wydarzeń
Nazwy wydarzeń organizowanych lub ustalonych przez ludzi.

7

▸ nam_eve_human_aniversary

Nazwy rocznic.

8

▸ nam_eve_human_holiday

Nazwy świąt, np. Boże Narodzenie

9

▸ nam_eve_human_sport

Nazwy wydarzeń sportowych, np. Euro 2012

▸ nam_eve_human_cultural

Nazwy wydarzeń kulturalnych, np. Eurowizja, Eurowizja 2014

10
11

◦ nam_eve_natural_phenomenom

Nazwy klęsk żywiołowych, w tym huraganów, np. Katrina

FACILITY
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12

￭nam_fac

Nazwy budowli stworzonych przez człowieka.

13

◦ nam_fac_bridge

Nazwy mostów.

14

◦ nam_fac_cossroad

Nazwy skrzyżowań.

15

◦ nam_fac_goe

Nazwy budowli.

16

▸ nam_fac_goe_market

Giełda papierów wartościowych
np. Boston Stock Exchange, New York Board of Trade, Włoska
Giełda Papierów Wartościowych

17

▸ nam_fac_goe_stop

Nazwa
stacji
kolejowej,
autobusowego, metra, itp.

przystanku

tramwajowego,

18

◦ nam_fac_park

Nazwa parku miejskiego, parku stworzonego przez człowieka.
Parki krajobrazowe, rezerwaty, itp. należy oznaczyć kategorią
nam_loc_land_protected_area

19

◦ nam_fac_road

Nazwa ulicy, drogi lub autostrady.

20

◦ nam_fac_square

Nazwa placu (obszar miejski utworzony przez człowieka).

21

◦ nam_fac_system

Nazwy konkretnych instancji fizycznych systemów posiadających
własną infrastrukturę i realizujących określone cele (np. systemy
informatyczne, ostrzegawcze itp.; EPI, ECURIE)

LIVING
22

￭nam_liv

Nazwy istot żywych

23

◦ nam_liv_animal

Nazwa indywidualna zwierzęcia, np. Azor, Burek.

24

◦ nam_liv_character

Nazwy indywidualne postaci fikcyjnych, tj. wymyślonych przez
autora i posiadających cechy ludzkie, np. ludzie, reprezentanci
wymyślonych ras, zwierzęta i przedmioty spersonifikowane (np.
Myszka Miki, Pluto). Fikcyjne zwierzęta i rośliny niemające cech
ludzkich
powinny
być
oznaczone
odpowiednio
jako
nam_liv_animal i nam_liv_plant.

25

◦ nam_liv_god

Nazwa boga, bóstwa.

26

◦ nam_liv_person

Nazwa prawdziwej osoby.

27

⇨ nam_oth_person_add

Składnik anotacji 
nam_liv_person
.
Pseudonim artystyczny.

28

⇨ nam_oth_person_first

Składnik anotacji 
nam_liv_person
. Imię osoby.

29

⇨ nam_oth_person_last

Składnik anotacji 
nam_liv_person
. Nazwisko. W przypadku
nazwisk dwuczłonowych każdy człon należy oznaczyć osobną
anotacją.

30

◦ nam_liv_habitant

Nazwa mieszkańca kraju, miasta, kontynentu pochodząca od
nazwy miejsca zamieszkania, np. Polak, Kaszub, warszawiak,
Europejczyk.

31

◦ nam_liv_plant

Nazwa indywidualna rośliny, np. Dąb Bartek

LOCATION
32
33

￭nam_loc
◦ nam_loc_astronomical

Nazwy lokalizacji, obiektów geopolitycznych i geograficznych
Nazwa obiektu astronomicznego
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34

◦ nam_loc_country_region

35

◦ nam_loc_gpe

36

▸ nam_loc_gpe_admin

Nazwy regionów, będących częścią kraju, których odrębność nie
wynika z podziału administracyjnego (province_nam, powiat_nam,
gmina_nam),
nie
są
one
regionami
historycznymi
(historical_region_nam), ani też nie można ich zaklasyfikować do
innej zdefiniowanej kategorii

Nazwy jednostek podziału administracyjnego
określonego poziomu podziału.

kraju

37

⬗ nam_loc_gpe_admin1

Nazwy jednostek administracyjnych
(województwa, landy).

pierwszego

38

⬗ nam_loc_gpe_admin2

Nazwy jednostek administracyjnych drugiego poziomu.

39

⬗ nam_loc_gpe_admin3

Nazwy jednostek administracyjnych trzeciego poziomu.

bez

poziomu

40

◦ nam_loc_gpe_city

Nazwy miejscowości (miasta, wsie).

41

◦ nam_loc_gpe_conurbation

Nazwy aglomeracji miejskich, np. Trójmiasto.

42

◦ nam_loc_gpe_country

Nazwa państwa.

43

◦ nam_loc_gpe_district

Nazwa dzielnicy.

44

◦ nam_loc_gpe_subdivision

Nazwa osiedla.

45

◦ nam_loc_historical_region

Nazwa krainy historycznej, np. Pomorze, Bawaria

46

◦ nam_loc_hydronym

Nazwa naturalnego obiektu wodnego nie przypisana do żadnej
podkategorii.

47

▸ nam_loc_hydronym_bay

Nazwa zatoki (część zbiornika wodnego wcinającego się w ląd)

48

▸ nam_loc_hydronym_lagoon

Nazwa laguny (część morza odcięta od niego przez lido, rafę lub
atol)

49

▸ nam_loc_hydronym_lake

Nazwa jeziora

50

▸ nam_loc_hydronym_ocean

Nazwa oceanu

51

▸ nam_loc_hydronym_river

Nazwa rzeki, strumienia, cieku wodnego

52

▸ nam_loc_hydronym_sea

Nazwa morza

53

◦ nam_loc_land

Nazwy ziemnych obiektów geograficznych.

54

▸ nam_loc_land_cape

Nazwy przylądków.

55

▸ nam_loc_land_continent

Nazwy kontynentów.

56

▸ nam_loc_land_desert

Nazwy pustyń.

57

▸ nam_loc_land_island

Nazwa wyspy lub archipelagu.

58

▸ nam_loc_land_mountain

Nazwy gór, masywów górskich i łańcuchów górskich.

59

▸ nam_loc_land_peak

Nazwy szczytów górskich.

60

▸ nam_loc_land_peninsula

Nazwa półwyspu.

61

▸ nam_loc_land_protected_area

Nazwa obszaru chronionego, parku krajobrazowego, rezerwatu,
obszaru wytyczonego przez człowieka.

62

▸ nam_loc_land_region

Obszar lądowy większy niż pojedynczy kraj, np. Europa Środkowo
Wschodnia, Ameryka Łacińska.
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63

▸ nam_loc_land_sandspit
NUMEX

64

￭nam_num

65

◦ nam_num_postal_code

Kod pocztowy.

66

◦ nam_num_house

Numer budynku.

67

◦ nam_num_flat

Numer mieszkania.

68

◦ nam_num_phone

Numer telefonu.

ORGANIZATION
69

￭nam_org

70

◦ nam_org_company

Nazwy firm, zakładów, przedsiębiorstw, organizacji prowadzących
działalność gospodarczą, mające formę spółki lub jednoosobowej
działalności gospodarczej.

71

◦ nam_org_group

Nazwa indywidualna zorganizowanej grupy ludzi

72

▸ nam_org_group_band

Nazwa zespołu muzycznego, tanecznego, artystycznego, itp.

73

▸ nam_org_group_team

Nazwa zespołu sportowego

74

◦ nam_org_nation

Nazwa narodu, plemienia, grupy etnicznej i mieszkańców krajów i
kontynentów. Np. Polacy, Kaszubi.

75

◦ nam_org_organization

Nazwy organizacji społecznych, politycznych, militarnych i
ekonomicznych, nazwy fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń,
związków itp.

76

◦ nam_org_institution

Nazwy instytucji rozumianych jako elementy, organy organizacji,
np. Ministerstwo Edukacji, Skarb Państwa jako organy zarządcze
w Polsce, Wydział Mechaniczny jako część Politechniki (np.
Wrocławskiej)

77

◦ nam_org_institution_full

Pełna nazwa instytucji razem z nazwą organizacji, do której
przynależy, np. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki
Wrocławskiej.

78

◦ nam_org_organization_sub

Nazwy elementów organizacji, wynikających z pewnego podziału
tej organizacji, np. podział państw UE ze względu na datę
przystąpienia: UE15, UE25

79

◦ nam_org_political_party

Nazwy partii politycznych, np. PO, Prawi i Sprawiedliwości

OTHER
80

￭nam_oth

Pozostałe nazwy niezaklasyfikowane do pozostałych grup.

81

◦ nam_oth_address_street

Pełny adres z nazwą ulicy, numerem budynku i mieszkania.

82

◦ nam_oth_currency

Nazwy walut w postaci: słownej (euro, dolar), skróconej (EUR,
USD, zł), symbolicznej ($)

83

◦ nam_oth_data_format

Skrót oznaczający format danych, np. PDF, docx.

84

◦ nam_oth_ip

Adres IP

85

◦ nam_oth_license

Nazwa licencji oprogramowania

86

◦ nam_oth_mail

Adres poczty elektronicznej
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87

◦ nam_oth_position

Nazwa pozycji sprawowanej przez osobę, np. Prezydent, Prezes.

88

◦ nam_oth_stock_index

Nazwa indeksu giełdowego, np. WIG20, NASDAQ

89

◦ nam_oth_tech

Nazwy technologii i formatów danych (w tym skrótowce) np. Blue
Ray, CDROM, ABS, HTTP, itp. + nazwy języków programowania,
np. Basic, C++, FORTRAN, COBOL

90

◦ nam_oth_www

Nazwa domeny lub adres URL

PRODUCT
91
92

◦ nam_pro_award

Nazwa nagrody.

93

◦ nam_pro_brand

Nazwa marki produktów odzieżowych, spożywczych i chemii
domowej

94

◦ nam_pro_media

95

▸ nam_pro_media_tv

Nazwa stacji telewizyjnej.

96

▸ nam_pro_media_radio

Nazwa stacji radiowej.

97

▸ nam_pro_media_periodic

Nazwa gazety lub czasopisma.

98

▸ nam_pro_media_web

Nazwa portali i stron internetowych, np. Facebook.

99

◦ nam_pro_model

Nazwa modelu produktu seryjnego

100

▸ nam_pro_model_car

Nazwa modelu samochodu lub motoru, np. Corsa

101

▸ nam_pro_model_phone

Nazwa modelu telefonu, smartfona, itp. np. Lumia

102

▸ nam_pro_model_plane

Nazwa modelu samolotu.

103

▸ nam_pro_model_ship

Nazwa modelu statku.

104

◦ nam_pro_software

Nazwa programu komputerowego1

105

▸ nam_pro_software_os

Nazwa systemu operacyjnego.

106

▸ nam_pro_software_game

Nazwa gry komputerowej.

107

▸ nam_pro_software_version

Wersja programu komputerowego, np. wersja alfa, build 12.1,
v0.8.

108

1

￭nam_pro

◦ nam_pro_title

Tytuł utwory autorskiego.

109

▸ nam_pro_title_album

Tytuł albumu muzycznego.

110

▸ nam_pro_title_article

Tytuł artykułu w gazecie, naukowego.

111

▸ nam_pro_title_boardgame

Tytuł gry planszowej, karcianej.

112

▸ nam_pro_title_book

Tytuł książki.

113

▸ nam_pro_title_document

Tytuł dokumentu prawnego, ustawy, itp.

114

▸ nam_pro_title_painting

Tytuł obrazu.

115

▸ nam_pro_title_movie

Tytuł filmu, serialu.

Jeśli to jest kategoria nadrzędna, to wykreśliłem „innego niżsystem operacyjny i gra komputerowa”, bo to sięrozumie

samo przez się, a dodanie tego typu uwagi tylko tutaj wprowadza zamęt.
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116

▸ nam_pro_title_radio

Tytuł audycji radiowej.

117

▸ nam_pro_title_song

Tytuł piosenki

118

▸ nam_pro_title_treaty

Tytuł umowy, porozumienia zawartego między dwoma lub więcej
stronami, np. START

119

▸ nam_pro_title_tv

Tytuł programu telewizyjnego.

120

◦ nam_pro_vehicle

Nazwa jednostkowa pojazdu, np. Rudy 102
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Klasyfikacja obiektów

A
Klasa

Anotacja

Przykłady

adres IP

nam_oth_ip

➢ 128.0.0.1

adres email

nam_oth_mail

➢ jan.nowak@domena.pl

agenda

nam_org_organization

➢ Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (IAEA),
➢ Rada Bezpieczeństwa,
➢ Światowa Organizacja Handlu (WTO)

agencja informacyjna

nam_org_organization

➢ PAP
➢ ITARTASS
➢ Bloomberg

album muzyczny

nam_pro_title_album

➢

aleja

nam_fac_road

➢ Aleje Jerozolimskie

aplikacja
komputerowa,
telefoniczna, multimedialna,
internetowa poza grami
komputerowymi

nam_pro_software

➢ Adobe Photoshop CS 5
➢ Google Maps

artykuł
w gazecie,
czasopiśmie, artykuł
naukowy (tytuł)

nam_pro_title_article

➢

archipelag

nam_loc_land_island

➢
➢
➢
➢
➢

autostrada

nam_fac_road

➢ A4

Anotacja

Przykłady

badania
naukowe

nam_eve_human

➢ BAV

bank
(poza bankami
centralnymi)

nam_org_company

➢ PKO BP S.A.
➢ Goldman Sachs
➢ InvestBank

bezzałogowego 
pojazdu
kosmicznego

nam_pro_vehicle

➢ ATV
➢ HTV
➢ Progress

bóg

nam_liv_god

➢ Bóg

Hybrydy
Seszele
Wyspy Kanaryjskie
Nowa Zelandia
Tuvalu

B
Klasa
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➢ Allach
➢ dzięki B
ogu
budowla

nam_fac

➢ Kategoria ogólna, w miarę możliwości
należy określić kategorię szczegółową

bulwar

nam_fac_road

➢ Bulwar Nadmorski im. Feliksa
Nowowiejskiego
➢ Długie Pobrzeże

Anotacja

Przykłady

nam_pro_title_document

➢ Chroniona Nazwa Pochodzenia,

C
Klasa
certyfikat

➢ Chronione Oznaczenie Geograficzne
ciało niebieskie (naturalne) nam_loc_astronomical

➢ Ziemia, Księżyc,
➢ Układ Słoneczny,
➢ 1992 QB1 (planetoida transneptunowa)

części organizacji

członek grupy etnicznej

nam_org_organization_su
b

➢ UE15

nam_liv_habitant

➢ Kaszub,

➢ UE25

➢ Indianin
członek grupy
nieformalnej

nam_org_group

➢ Gronowicz
Grono.net),
➢ Internauci

(użytkownik

portalu

Anotacja

Przykłady

dodatek do gazety,
czasopisma, mającego
charakter periodyku

nam_pro_medi
a_periodic

➢ Teleprogram
➢ Wysokie Obcasy

dokument (tytuł)

nam_pro_title_document

➢

droga krajowa,
międzynarodowa lub
miejsca

nam_fac_road

➢ A4,
➢ S8
➢ ul. Kościuszki2

drużyna sportowa

nam_org_grou
p_team

➢ Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej
Mężczyzn
➢ Lakers

D
Klasa

2

Tu powinna byćuwaga o zakresie anotacji

12

➢ Red Bull Team
dział firmy

nam_org_inst
itution

➢ Europejskie
Centrum
FinansowoKsięgowych Philipsa

dzielnica

nam_loc_gpe_
district

➢ Mokotów
➢ Stare Miasto
➢ Brooklyn

Anotacja

Przykłady

emirat (np. Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Arabia
Saudyjska)

nam_loc_coun
try_region

➢ Dubaj

elektrownia 3

nam_fac_goe

➢ Siekierki
➢ Żarnowiec
➢ Krümmel
(elektrownia
Niemczech)

Usług

E
Klasa

jądrowa

w

F
Klasa

Anotacja

Przykłady

fikcyjna rasa (nie ludzka)

nam_liv_anim
al

➢ Rakatanie (“Gwiezdne Wojny”)

firma4

nam_org_comp
any

➢ Mostostal Warszawa
➢ TP S.A.

formularz

nam_pro_titl
e_document

➢ PIT37
➢ CMR
➢ SAD

fundacja

nam_org_orga
nization

➢ Fundacja TVN
➢ Fundacja Anny Dymnej

fundusz (także unijny)

nam_org_inst
itution

➢ Fundusz Restrukturyzacji
Przedsiębiorców
➢ Fundusz Kościelny

funkcja sprawowana przez
osobę5

nam_oth_posi
tion

➢
➢
➢
➢

3

Prezydent
Prezydent RP
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Minister Finansów

UWAGA! Jeśli elektrownia nosi nazwęmiejscowości, w której sięznajduje, lub innego toponimu, należy anotowaćstrukturę
wewnętrzną
4
UWAGA! Często zdarza się, że nazwa firmy pochodzi od nazwiska (lub imienia i nazwiska) jej właściciela/założyciela.
Wewnętrznąstrukturęteżnależy anotowaćjako person_first_nam i person_last_nam, a całośćjako person_nam, np. Axel
Springer. Podobnie jeśli w nazwie firmy znajduje sięnazwa kraju lub miasta (lub innego toponimu), w których mieści się
oddziałtej firmy: należy anotować(odpowiednio) jako: country_nam, city_nam (lub inny toponim), np. Tele2 Polska ,
Stocznia Gdynia S.A. . Nie należy anotowaćprzymiotników wewnątrz nazwy, np. Telekomunikacja Polska.
5
UWAGA! Należ
y anotowaćtylko nazwy funkcji pisane wielkąliterą

13

G
Klasa

Anotacja

Przykłady

gazociąg

nam_fac

➢ Gazociąg Północny
➢ Gazociąg Jamalski

gmina

nam_loc_gpe_
admin2

➢ gmina Wrocław,
➢ gmina Kluczbork,
➢ gmina Strzelin

grupa etniczna

nam_org_nati
on

➢ Kaszub
➢ Indianie

grupa osób (nieformalna)

nam_org_grou
p

➢ BoycotBP (nazwa grupy na Facebooku)

gra komputerowa

nam_pro_soft
ware_game

➢ Max Payne

gra planszowa, karciana

nam_pro_titl
e_boardgame

➢ CashFlow 101
➢ Scrabble

Anotacja

Przykłady

hasło reklamowe

nam_pro_titl
e

➢ Warszawę mamy gdzieś!
➢ Łódź niech spływa! (hasła reklamowe
Media Markt)

hasło kampanii społecznej

nam_pro_titl
e

➢ Niskie płace barierą rozwoju Polski
(kampania OPZZ)

Anotacja

Przykłady

imię/imiona i nazwisko
(łącznie)6

nam_liv_pers
on

➢ Jimmy Wales

imię monarchy7

nam_liv_pers
on_first

➢ Piotr
I
➢ Elżbieta
II

imię osoby fikcyjnej
(ludzkiej)

nam_liv_char
acter

➢ Reven
➢ Malak (z “Gwiezdnych Wojen”)

imię papieża8

nam_liv_pers
on_first

➢ Jan
Paweł

II

internetowy serwis
informacyjny

nam_pro_medi
a_web

➢ Google News
➢ Wikinews

instytucja rządowa

nam_org_inst
itution

➢ Sejm
➢ ZUS

H
Klasa

I
Klasa

6

UWAGA! Wewnętrznąstrukturęnależy anotowaćjako 

nam_liv_person_first (imię) 
i
nam_liv_person_last (nazwisko)
,
UWAGA! Każde imię(jeśli jest więcej, niżjedno) należy anotowaćosobno, całośćjako 
nam_liv_person
8
UWAGA! Każde imię(jeśli jest więcej, niżjedno) należy anotowaćosobno, całośćjako 
nam_liv_person
7

14

➢ Komisja Europejska
➢ Kongres Stanów Zjednoczonych
instytut naukowy

nam_org_orga
nization9

➢ PAN
➢ Instytut im. Adama Smitha

instytucja Unii
Europejskiej

nam_org_inst
itution

➢ Parlament Europejski
➢ Rada Europejska (NIE! Rada Europy)
➢ Trybunał Sprawiedliwości

Klasa

Anotacja

Przykłady

jarmark organizowany
okazjonalnie

nam_eve_huma
n

➢ Jarmark św. Dominika

jezioro

nam_loc_hydr
onym_lake

➢ Bajkał

Anotacja

Przykłady

komisja śledcza

nam_org_inst
itution

➢ Sejmowa Komisja Śledcza ds. Banku i
Nadzoru Bankowego

komunikator internetowy

nam_pro_soft
ware

➢ Skype
➢ ICQ

koncert

nam_eve_huma
n_cultural

➢ Reven
➢ Malak (z “Gwiezdnych Wojen”)

konferencja (wydarzenie,
spotkanie)

nam_eve_huma
n

➢ Konferencja poczdamska
➢ Dzień Przemysłu w Sojuszniczym
Dowództwie Transformacji

konferencja (zrzeszenie)

nam_org_orga
nization

➢ Konferencja Episkopatu Polski

kościół (budowla)

nam_fac_goe

➢ Świątynia Bożej Opatrzności

kościół (organizacja)

nam_org_orga
nization

➢ Kościół Katolicki
➢ Kościół Chrześcijan Baptystów

kontynent

nam_loc_land
_continent

➢ Europa
➢ Ameryka Poludniowa
➢ Czarny Ląd

kraina historyczna

nam_loc_hist
orical_regio ➢ Pomorze
n
➢ Bawaria

książka (tytuł)

nam_pro_titl
e_book

➢

kryptonim szpiegowski,
powstańczy

nam_liv_pers
on_add

➢ Bolek
➢ gen. TadeuszBór Komorowski

J

K
Klasa

UWAGA! Jako 
nam_org_organization należy anotowaćinstytuty jako samodzielne jednostki. Jeśli instytut jest częścią
uczelni wyższej, należy anotowaćjako 
nam_org_institution (lub nam_org_institution_full)
.
9

15

L
Klasa

Anotacja

Przykłady

laguna

nam_loc_hydr
onym_lagoon

➢ Ndogo
➢ Laguna de Términos

linia lotnicza

nam_org_comp
any

➢
➢
➢
➢

lista, wykaz

nam_pro_titl
e_document

➢ Lista Produktów Tradycyjnych

lokal gastronomiczny
(także sieciowy)

nam_fac_goe

➢ Le Bistro Parisien
➢ McDonald’s

lokal rozrywkowy (także
sieciowy)

nam_fac_goe

➢ Multikino
➢ Klub 54

lotnisko

nam_fac_goe_
stop

➢ Heathrow
➢ Lotnisko Chopina w Warszawie
➢ Frankfurt Hahn

Klasa

Anotacja

Przykłady

łańcuch górski

nam_loc_land
_mountain

➢
➢
➢
➢

Klasa

Anotacja

Przykłady

marka produktu

nam_pro_bran
d

➢ Persil
➢ Tchibo Family
➢ Prepandemix

model komputera

nam_pro_bran
d10

➢ Mac
➢ HP Compaq 672s

model samochodu

nam_pro_mode
l_car

➢ Opel 
Astra 2.011

modelu samolotu

nam_pro_mode
l_plane

➢ Boeing 74712

Polskie Linie Lotnicze LOT
PLL LOT
LOT
British Airways

Ł
Himalaje
Andy
Tatry Niskie
Góry Fogarskie

M

Czy nie jest tak, że w przypadku Mac jest nam_pro_brand, a w przypadku HP Compaq 672s powinna siępojawićanotacja
nam_pro_model dla części 672s?
10

11

Według mnie model to Astra 2.0, chyba że anotacjąpowinna byćobjęta całość, ale Opel to marka nie model.

12

Czy tu nie jest jw.?

16

model urządzenia
elektronicznego

nam_pro_mode
l_phonelub
nam_pro_mode
l

➢ iPhone,
➢ iPad13

most

nam_fac_brid
ge

➢ most Grunwaldzki
➢ Golden Gate

miasto

nam_loc_gpe_
city

➢ Wrocław
➢ Nowy Jork
➢ Petersburg

mieszkaniec kontynentu

nam_liv_habi
tant

➢ Europejczyk
➢ Amerykanin

mieszkaniec kraju

nam_liv_habi
tant

➢ Polak
➢ Brazylijczyk

mieszkaniec miasta

nam_liv_habi
tant

➢ krakowiak
➢ wrocławianin

mieszkaniec województwa

nam_liv_habi
tant

➢ Dolnoślązak

mierzeja14

nam_loc_land
_sandspit

➢ Mierzeja Wiślana
➢ mierzeja Wiślana

misja wojskowa,
kosmiczna,
dyplomatyczna, specjalna

nam_eve_huma
n

➢ STS128
➢ UNEF II

moduł logistyczny

nam_pro_vehi
cle

➢ Leonardo
➢ Raffaello
➢ Donatello

morze15


nam_loc_hydr
onym_sea

➢ Morze Bałtyckie
➢ Bałtyk

Anotacja

Przykłady

naród

nam_org_nati
on

➢ Polacy
➢ Papuasi

nazwisko rodowe16

nam_liv_pers
on_last

➢ Maria Skibiniewska z domu
Skibińska

nazwisko patronimiczne 17

nam_liv_pers
on_last

➢ Marcin 
Bogdanowicz
Oleksy

numer domu w adresie

nam_num_hous
e

➢ ul. Nowakowskiego 
12

N
Klasa

13

Jw.

UWAGA! Jeśli określenie “mierzeja” jest częściąnazwy, należy anotowaćcałość, nawet, jeśli jest błędnie zapisane z
małej litery
14

UWAGA! Jeśli określenie “morze” jest częściąnazwy, należy anotowaćcałość, nawet, jeśli jest błędnie zapisane z małej
litery
15

16

UWAGA! Całoś
ćnależy anotowaćjako person_nam, np. 
Wanda z domu Landau
.

17

Dodałem

17

➢ ul. Drzymały 
44
/3
numer telefonu

nam_num_phon
e

➢ +48 123 123 134
➢ 123 123 123
➢ (22) 123 123 123

Klasa

Anotacja

Przykłady

obiekt handlowy,

targowiska, bazaru,
jarmarku (plac targowy),
funkcjonującego stale (nie
okazjonalnie)

nam_fac_goe

➢ Jarmark Europa

obiekt wojskowy

nam_fac18

➢ Mariposa
➢ Delta 
(bazy wojskowe)
➢ ŻagańŚwiętoszów
(poligon wojskowy)

obraz, rysunek (tytuł)

nam_pro_titl
e_painting

➢

obszar miejski
(aglomeracja, konurbacji)

nam_loc_gpe_
conurbation

➢ Hongkong
➢ Obszar Metropolitalny Warszawy
➢ Trójmiasto

ocean 19

nam_loc_hydr
onym_ocean

➢ Ocean Atlantycki
➢ Atlantyk

ogród


nam_fac_park

➢ Ogród Japoński

olimpiada

nam_eve_huma
n_sport

➢

oprogramowanie

nam_pro_soft
ware

➢ Winamp

organizacja militarna,
paramilitarna

nam_org_orga
nization

➢ Armia Wyzwolenia Kosowa
➢ Polska Organizacja Wojskowa

organizacja nonprofit

nam_org_orga
nization

➢
➢
➢
➢
➢
➢

nam_org_comp
any

➢ Geting Holding S.A.
➢ Konsorcjum
Hurtowni
“Elmega” Sp. z o. o.

O

organizacja zrzeszająca
podmioty gospodarcze
(konsorcjum, kolding,
kartel itp.)20

18

Fundacja Mozilla
ZHP
Fundacja Mam Marzenie
Polska Akcja Humanitarna
PTTK
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Elektrycznych

Nie jestem pewien

UWAGA! Jeśli określenie “ocean” jest częściąnazwy, należy anotowaćcałość, nawet, jeśli jest błędnie zapisane z małej
litery
19

20

UWAGA! Każda firma wchodząca w skład organizacji teżbędzie anotowana jako nam_org_company, np. Geting Bank,
Geting Leasing, Powszechny Dom Kredytowy Fiolet (Geting Holding S.A.)

18

organizacja
nam_org_orga
nization
międzynarodowa (rządowa
i pozarządowa)

➢
➢
➢
➢
➢

Unia Europejska
Grupa Wyszehradzka
G8
NATO
Organizacja Narodów Zjednoczonych (i
wszystkie organizacje w ramach ONZ)
➢ Międzynarodowe Biuro Pokoju
➢ Międzynarodowa Rada Pielęgniarek

organizacja religijna

nam_org_orga
nization

➢ Kościół Katolicki
➢ Oaza

osada mieszkalna

nam_loc_gpe_
city

➢ Osada Rybacka Sareczyn

osiedle

nam_loc_gpe_
subdivision

➢ Leśnica

ośrodek zdrowia (bez
względu na rodzaj
własności rozumiany jako
jednostka organizacyjna, a
nie budynek)

nam_org_orga
nization

➢ Zakład Medyczny "Diag Med Plus"

otwarty funduszu
emerytalny

nam_org_orga
nization

➢ OFE
➢ PZU “Złota Jesień”

Anotacja

Przykłady

państwo


nam_loc_gpe_
country

➢
➢
➢
➢

Polska
Stany Zjednoczone
RP
RPA

państwo związkowe (stan,
land, kanton, kraju itp.)

nam_loc_gpe_
admin1

➢
➢
➢
➢
➢

NadreniaPalatynat
Kalifornia
Golden State
Dubaj
Katalonia

park

nam_fac_park

➢ Park Południowy
➢ Park Nowe Rokicie

partia polityczna 21

nam_org_poli
tical_party

➢ LPR
➢ Zieloni
➢ Socjaldemokraci

P
Klasa

21

UWAGA! Należ
y zwrócićuwagęna określenie “partia” przed nazwą, które do nazwy nie należy. Na przykład nazwąpartii
jest “Zieloni”. Kiedy pojawia sięokreślenie “Partia Zielonych” należy anotowaćtylko jego drugi człon (w odróżnieniu np. do
“Szwajcarska Partia Ludowa”, gdzie określenie “Partia” jest częściąnazwy).

19

periodyk (gazeta,
czasopismo, magazyn)

nam_pro_medi
a_periodic

➢ Gazeta Wyborcza22
➢ Wyborcza

platforma cyfrowa


nam_pro_medi
a

➢ Canal+
➢ Cyfrowy Polsat

plac

nam_fac_squa
re

➢ pl. Trzech Krzyży

nam_eve_huma
n

➢ Albania za 1 euro

plemię

nam_org_nati
on

➢ Polanie
➢ Siuksowie Południowi

pociąg

nam_pro_vehi
cle

➢ Pomorzanin
➢ Jagiełło

pokaz

nam_eve_huma
n23

➢

porozumienie między
dwoma stronami

nam_pro_titl
e_treaty

➢ START
➢ NPT (Nuclear NonProliferation Treaty)

powiat24

nam_loc_gpe_
admin325

➢ powiat wrocławski
➢ powiat strzeliński

potok

nam_loc_hydr
onym_river

➢ Srebrny Potok

półwysep


nam_loc_land
_peninsula

➢ Krym,
➢ Kamczatka
➢ Półwysep Helski

program radiowy (tytuł)

nam_pro_titl
e_radio

➢

program telewizyjny (tytuł)

nam_pro_titl
e_tv

➢

program rozwoju, strategii
(dokument)

nam_pro_titl
e_document

➢ Strategia
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do 2013 roku

program unijny

nam_eve_huma
n

➢ Zintegrowany
Program
Rozwoju Regionalnego

prom kosmiczny (nazwa
jednostkowa)

nam_pro_vehi
cle

➢ Enterprise
➢ Discovery
➢ Atlantis

prototyp pojazdu

nam_pro_vehi
cle

➢ Tama Electric Vehicle

plan (np. pomocowy,
restrukturyzacyjny)

Operacyjny

22

UWAGA! Samego “Gazeta” nie należy anotować. “Gazeta” jest teżnazwąpospolitąi można w ten sposób nazywaćkażdą
gazetę.
23

Chyba że znamy jego charakter i można wybraćopcję
nam_eve_human_culturallubnam_eve_human_sport

24

UWAGA! Należ
y anotowaćtylko nazwęwyrażonąprzymiotnikiem, bez określenia “powiat”. Nazwy powiatów są(zgodnie z
normąjęzyka polskiego) zapisywane z malej litery.
25

Przeniosłem na wzór starej wersji, ale czy nie powinno byćodwrotnie – gmina to poziom 3, a powiat to poziom 2?

20

przedszkole, żłobek, klub
malucha itp. (bez względu
na formę własności)

nam_org_orga
nization

➢ Klub Puchatka
➢ Stumilowy Gaj
➢ Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach

przeglądarka internetowa

nam_pro_soft
ware

➢ Opera 9.5026
➢ Google

przewoźnik kolejowy

nam_org_comp
any

➢ PKP
➢ Deutsche Bahn

przylądek27

nam_loc_land
_cape

➢ Przylądek Dobrej Nadziei

przystanek autobusowy,
tramwajowy, kolejowy,
metra

nam_fac_goe_
stop

➢ Wrocław 
Mikołajów 28
➢ Zaodrze

pseudonim artystyczny

nam_liv_pers
on_add

➢ Kayah

pseudonim składający się z 30
nam_liv_pe
rson_first
29
+
imienia i nazwiska
nam_liv_pers
on_last

➢ Bolesław Prus

R
Klasa

Anotacja

Przykłady

rakieta kosmiczna


nam_pro_vehi
cle

➢ PSLV
➢ Saturn V
➢ Chandraayan 1

raport

nam_pro_titl
e_document

➢ 10K

reaktor jądrowy

nam_fac_goe

➢ Braka 1 (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
➢ ITER, Monju

rejencja

nam_loc_hist
orical_regio ➢ Szwabia
n
➢ Darmstadt

region będący częścią
kraju (niezaklasyfikowany
do innych kategorii)

nam_loc_coun
try_region

➢ Braka (Emiraty Arabskie)
➢ Przedgórze Sudeckie

region autonomiczny


nam_loc_gpe_
admin1

➢ Katalonia
➢ TrydentGórna Adyga
➢ Muzułmańskie Mindanao

(Hiszpania, Wlochy, Filipiny
i in.)

26

W tym przypadku 9.50 powinno byćdodatkowo oznaczone jako 
nam_pro_software_version

27

UWAGA! Jeśli określenie “przylądek” jest częściąnazwy, należy anotowaćcałość, nawet, jeśli jest błędnie zapisane małą

literą
28

A dlaczego samo „Mikołajów”?

29

UWAGA! Calośćnależy anotowaćjako person_nam

30

A na jakiej podstawie zostanie to zidentyfikowane jako pseudonim?

21

region większy niż kraj

nam_loc_land
_region

➢
➢
➢
➢
➢

ród

nam_org_nati
on

➢ Tudorowie
➢ Rurykowicze
➢ Tyzenhauzowie

rondo

nam_fac_coss
road

➢ Rondo Mogilskie

roślina

nam_liv_plan
t

➢ Dąb Bartek

rozgrywki sportowe

nam_eve_huma
n_sport

➢ Puchar Tope Teams
➢ Puchar CEV

rozporządzenie

nam_pro_titl
e_document

➢ Rozporządzenie Rady nr 2157/2001

rurociąg

nam_fac

➢ Przyjaźń
(rosyjski rurociąg z ropą)

rynek handlowy

nam_org_orga
nization

➢ NASDAQ

rynek miejski


nam_fac_squa
re

➢ Rynek
w Krakowie

rzeka

nam_loc_hydr
onym_river

➢ Amazonka

pseudonim składający się z 32
nam_liv_pe
rson_first
+
imienia i nazwiska31
nam_liv_pers
on_last

Europa Środkowo Wschodnia
Zachód
Ameryka Łacińska
Amazonia
Bliski Wschód

➢ Bolesław Prus

S
Klasa

Anotacja

Przykłady

samochód (model)


nam_pro_mode
l_car33

➢ Fiat 126p

samolot, model samolotu

nam_pro_mode
l_plane34

➢ PZL.13
➢ PZL.23 “Karaś”

satelita sztuczny

nam_pro_vehi
cle

➢
➢
➢
➢

szczyt górski

nam_loc_land
_peak

➢ Dziumbier
➢ K2

serwis internetowy

nam_pro_medi
a_web

➢ Allegro
➢ CNET
➢ Wikipedia

Astra
HotBird
IKONOS
GeoEye

31

UWAGA! Calośćnależy anotowaćjako person_nam

32

A na jakiej podstawie zostanie to zidentyfikowane jako pseudonim?

33

UWAGA! Jeśli samolot byłprodukowany seryjnie należy oznaczyćjako brand_nam. (?)

34

UWAGA! Jeśli samolot byłprodukowany seryjnie należy oznaczyćjako brand_nam. (?)
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Era
Orange
Plus
Sami Swoi

sieć komórkowa


nam_pro35

➢
➢
➢
➢

siedziba instytucji

nam_fac_goe

➢ Kreml
➢ Biały Dom
➢ Pałac Prezydencki

skwer

nam_fac_park

➢ Skwer im. Tadeusza Kościuszki w
Siedlcach

spółka Skarbu Państwa

nam_org_comp
any

➢ PKP
➢ Katowicki Holding Węglowy S.A.

stacja kolejowa

nam_fac_goe_
stop

➢ Wrocław Główny

stacja kosmiczna

nam_fac

➢ Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

stacja metra

nam_fac_goe_
stop36

➢ Świętokrzyska
➢ Stare Bielany
➢ Marymont

stacja radiowa

nam_pro_medi
a_radio37

➢
➢
➢
➢

stacja telewizyjna

nam_pro_medi
a_tv

➢ TVN
➢ TVN24
➢ TVN CNBC

stadion sportowy


nam_fac_goe

➢ Louisiana Superdome
➢ Stadion Dziesięciolecia

stan (podział
administracyjny)

nam_loc_gpe_
admin1

➢ New Jersey
➢ Indiana

statek

nam_pro_vehi
cle

➢ Królowa Elżbieta,
➢ Titanic,
➢ Fryderyk Chopin

staw

nam_loc_hydr
onym_lake

➢ Czarny Staw
pod Rysami

system operacyjny

nam_pro_soft
ware_os

➢
➢
➢
➢

system teleinformatyczny

nam_fac_syst
em

➢ ECS
➢ Celina

35

Eska
Radio RAM
Program Pierwszy Polskiego Radia
Radio Gdańsk

Linux
MacOS
QDOS
Symbian

Jeśli w prostym mapowaniu ma to być„nam_pro_brand” to trzeba rozszerzyćjego definicję

UWAGA! Wewnętrznąstrukturęnazwy teżnależy anotować: Świętokrzyska, Stare Bielany, chyba że zagnieżdżona
anotacja teżjest 
nam_fac
36

37

UWAGA! Jeśli w nazwie pojawia sięwewnętrzna nazwa miasta, w którym mieści sięradiostacja, teżnależy jąanotować,
np. Radio 
Gdańsk
.
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system satelitarny
(konstelacji sztucznych
satelitów)

nam_pro_vehi
cle

➢ GLONASS
➢ Iridium Next

szkoła publiczna bądź
niepubliczna

nam_org_orga
nization

➢ Szkoła Podstawowa nr 1
➢ Autorskie Licea Artystyczne

szosa

nam_fac_road

➢ Toruńska

szpital

nam_org_orga
nization

➢ Akademicki Szpital Kliniczny we
Wrocławiu
➢

święto

nam_eve_huma
n_holiday

➢ Boże Narodzenie
➢ Święto Pracy

Anotacja

Przykłady

targ lub targi
(organizowane
okazjonalnie)

nam_eve_huma
n

➢ Targi Poznańskie
➢ Internetowe Targi Pracy

technologia

nam_oth_tech

➢
➢
➢
➢

telefon komórkowy

nam_pro_mode
l_phone

➢ Nokia 6212 Classic

tytuł utworu autorskiego

nam_pro_title_album
Tytuł albumu muzycznego.
nam_pro_title_article
Tytuł artykułu w gazecie,
naukowego.
nam_pro_title_boardgame
Tytuł
gry
planszowej,
karcianej.
nam_pro_title_book
Tytuł książki.
nam_pro_title_document
Tytuł
dokumentu
prawnego, ustawy, itp.
nam_pro_title_painting
Tytuł obrazu.
nam_pro_title_movie
Tytuł filmu, serialu.
nam_pro_title_radio
Tytuł audycji radiowej.
nam_pro_title_song
Tytuł piosenki
nam_pro_title_treaty
Tytuł
umowy,
porozumienia zawartego
między dwiema lub więcej
stronami, np. START

➢
➢
➢
➢
➢

T
Klasa
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PC
Internet
CD
BlueRay

Jaś i Małgosia
Dżaga
Dama z łasiczką
Naga broń
Kropka nad i

nam_pro_title_tv
Tytuł
programu
telewizyjnego.
bądź ogólniej:
nam_pro_title
jeśli utwór nie pasuje do
żadnego z powyższych

U
Klasa

Anotacja

Przykłady

uczelnia (publiczna bądź
niepubliczna)

nam_org_orga
nization

➢ Politechnika Wrocławska
➢ Wyższa Szkoła Filologiczna

ulica

3
8
nam_fac_road

➢ Kościuszki,
➢ Świeradowska,
➢ Aleje Jerozolimskie

uroczystość

nam_eve_huma
n

➢ I Komunia Święta

usługa internetowa

nam_pro_medi
a_web

➢ Google Audio
➢ Gmail

usługa finansowa (?)

nam_pro_bran
d39

➢ Lokata bawarska (PKO BP)
➢ Internet DSL (Telekomunikacja Polska)

ustawa i jej części

nam_pro_titl
e_document

➢ Prawo o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi
➢ Propozycja 8 (do Konstytucji Stanu
Kalifornia)

utwór muzyczny (tytuł)

nam_pro_titl
e_song

➢ Jestem na fali

Anotacja

Przykłady

nam_pro_vehi
cle

➢ Discovery
➢ Atlantis

waluta (w formie słownej,
skrótowej i symbolicznej)

nam_oth_curr
ency40

➢
➢
➢
➢
➢

węzeł autostradowy

nam_fac_road

➢ Sośnica

W
Klasa
wahadłowiec (zob. “prom
kosmiczny”)

euro
dolar
zł
PLN
$

UWAGA! Należ
y anotowaćtylko nazwy ulic, bez określenia “ulica”, chyba że w nazwie jest określenie ‘aleja’ - wtedy należy
anotowaćz określeniem „aleja” (także ze skrótem “al.”)
38

39

Jeśli w prostym mapowaniu ma to być„nam_pro_brand” to trzeba rozszerzyćjego definicję

40

UWAGA! Jeśli waluta jest traktowana przez tager jako jedna jednostka z kwotą(zapisanąliczbowo), nie należy anotować,
np. 450$.

25

winnica

nam_fac

➢ Ochagavia
➢ Estampa
➢ Ochagavia 1851 Reserva Chardonnay
‘06

województwo

nam_loc_gpe_
admin141

➢ małopolskie
➢ dolnośląskie

wieś

nam_loc_gpe_
city

➢ Nowa Wieś Lęborska
➢ Ząb

wybrzeże (ciąg
komunikacyjny)

nam_fac_road

➢ Wybrzeże Wyspiańskiego

wydarzenie historyczne42

nam_eve_huma
n

➢ II wojna światowa
➢ powstanie warszawskie

wydarzenie kulturalne

nam_eve_huma
n_cultural

➢ Eurowizja
➢ Eurowizja 2010
➢ Live 8 (wydarzenia muzyczne)

wydarzenie sportowe

nam_eve_huma
n_sport

➢ Euro2012
➢ Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

wydział uczelni

nam_org_inst
itution

➢ Wydział Elektryczny

wydział uczelni wraz z
nazwą uczelni

nam_org_inst
itution_full ➢ Wydział
Elektryczny
Wrocławskiej

wyspa, grupa wysp

nam_loc_land
_island

➢ Wolin
➢ Kreta
➢ Wyspy Brytyjskie

wystawa

nam_eve_huma
n
lub
nam_eve_huma
n_cultural

➢
➢
➢
➢

wyszukiwarka
internetowa

nam_pro_medi
a_web

➢ Google
➢ Yahoo!

Anotacja

Przykłady

nam_org_orga
nization

➢ NZOZ “Medicus”
➢ DentalArt
➢ ZOZ MSWiA we Wrocławiu

zakład przemysłowy jako
nazwa organizacji

nam_org_comp
any

➢ Stocznia Gdynia (S.A.)
➢ Fabryka Broni “Łucznik” (Radom S.A.)

zakład przemysłowy jako
zespół budowli

nam_fac_goe

➢ Kopalnia
Sczygłowice
Kompania Węglowa S.A.)

Politechniki

Expo
Wielka Wystawa
Wystawa Światowa
Expo 2010

Z
Klasa
zakład opieki zdrowotnej

41

UWAGA! Należ
y anotowaćbez określenia “województwo”.

42

UWAGA! Częśćtych nazw zwyczajowo zapisuje sięz małej litery
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(właściciel:

➢ Elektrownia Dolna Odra (właściciel: PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A.)
zarząd firmy

nam_org_inst
itution

➢ Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

zalew (naturalnego
zbiornika wodnego)

nam_loc_hydr
onym_lagoon

➢ Zalew Szczeciński

zatoka

nam_loc_hydr
onym_bay

➢ Zatoka Gdańska
➢ zatoka Gdańska43

zawody sportowe (zob.
wydarzenie sportowe)

nam_eve_huma
n_sport

➢ Bieg Piastów

zespół muzyczny

nam_org_grou
p_band

➢ Weekend
➢ Radiohead

związek pracodawców

nam_org_orga
nization

➢ Konfederacja Pracodawców Lewiatan

związek zawodowy

nam_org_orga
nization

➢ OPZZ
➢ “Solidarność”
➢ Związek Nauczycielstwa Polskiego

zwierzę

nam_liv_anim
al

➢ Shi Shi (Panda z zoo w San Diego)

UWAGA! Jeśli określenie “zatoka” jest częściąnazwy, należy anotowaćcałość, nawet, jeśli jest błędnie zapisane z małej
litery
43
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