
Tajemnice skutecznego wyszukiwania – na 
przykładzie  



Przeglądarka – 

program 

otwierający wrota 

Internetu 

Wyszukiwarka – 

program 

pozwalający 

wyszukiwać linki 

do stron WWW 

Wyszukiwarka a przeglądarka 



Kilka podstawowych faktów 
 
• Każde słowo wpisywane do wyszukiwarki ma znaczenie. Zazwyczaj 

użyte zostaną wszystkie słowa umieszczone w zapytaniu.  

• Wielkość liter w wyszukiwaniach nigdy nie ma znaczenia. 

Wyszukiwanie [ new york times ] da te same wyniki, co 

wyszukiwanie [ New York Times ].  

• Znaki przestankowe są generalnie ignorowane, w tym 

@#$%^&*()=[]\ oraz inne znaki specjalne. 

• Istnieją pewne wyjątki od powyższych reguł pozwalające upewnić 

się, że Twoje wyszukiwania Google zwracają najtrafniejsze wyniki.  

 



Wskazówki dotyczące skuteczniejszego 
wyszukiwania 

 

• Nie komplikuj nadmiernie sprawy.  

Jeśli szukasz konkretnego pojęcia, miejsca lub produktu, zacznij od 

jego nazwy. Jeśli szukasz pizzerii, wpisz po prostu ,,pizza" oraz 

nazwę swojego miasta lub kod pocztowy. Większość zapytań nie 

wymaga zaawansowanych operatorów ani nietypowej składni. 

Prosto znaczy dobrze. 



Wskazówki dotyczące skuteczniejszego 
wyszukiwania 
•Użyj słów, które najprawdopodobniej znajdują się na takiej 

stronie.  

Na przykład zamiast [ boli mnie głowa ] wpisz [ bóle głowy ], 

ponieważ to termin medyczny, który będzie używany na stronie. 

Zapytanie [ w jakim kraju panuje opinia, że zobaczenie nietoperza 

przynosi szczęście? ] jest oczywiste dla człowieka, ale dokument 

zawierający na nie odpowiedź nie musi zawierać tych słów.  

Zamiast tego użyj zapytania [ nietoperze przynoszą szczęście w ] albo 

nawet [ nietoperze szczęście ], ponieważ to właśnie będzie 

zawierać odpowiednia strona. 



Wskazówki dotyczące skuteczniejszego 
wyszukiwania 
• Opisz to, czego potrzebujesz, możliwie jak najmniejszą 

liczbą słów.  

Celem każdego słowa w zapytaniu jest dalsze zawężenie zapytania. 

Ponieważ używane są wszystkie słowa, każde kolejne ogranicza 

liczbę wyników. Jeśli nadmiernie ją ograniczysz, pominiesz wiele 

przydatnych informacji.  

Na przykład [ pogoda paryż ] to prosty sposób na znalezienie 

prognozy pogody, który prawdopodobnie da lepsze wyniki niż 

dłuższe zapytanie [ prognoza pogody dla paryża we francji ]. 

 

 

 



Skuteczniejsze wyszukiwanie - operatory 

• cudzysłów – Google wyszuka nam wszystkie wpisane wyrazy 

w podanej przez nas kolejności (dokładnie wpisaną całą frazę), 

jeśli ujmiemy je w cudzysłów. 

• plus – można zaznaczyć, że dane słowo musi się znaleźć 

w wyszukanych stronach – dodajemy wówczas do niego “+”,  

np. placki +przepis. Umieść znak + bezpośrednio przed wyrazem 

(pamiętaj, nie wstawiaj spacji po znaku ). 

• OR – Używamy, kiedy chcemy wyszukać jedno lub drugie ze słów, 

bez warunku, że oba mają być na stronie – np.: lato OR zima 



Skuteczniejsze wyszukiwanie - operatory 

• Wyłączanie hasła (-) 

Umieszczając znak minus bezpośrednio przed wyrazem, możesz 

wskazać, że w wynikach wyszukiwania nie mogą występować 

strony zawierające ten wyraz. Znak minus powinien znajdować się 

bezpośrednio przed wyrazem i być poprzedzony spacją.  

Za pomocą znaku - umieszczonego przed każdym wyrazem możesz 

wyłączyć dowolną ich liczbę, na przykład  

[ jaguar -samochody].  

 

 



Dodatkowe wskazówki dotyczące 
skuteczniejszego wyszukiwania 
• Wypełnianie luk (*) 

Znak *, czyli symbol wieloznaczny, to mało znana i jednocześnie 

niezwykle przydatna funkcja.  

Google traktuje umieszczony w zapytaniu znak * jako symbol 

zastępujący wszelkie nieznane hasła i próbuje znaleźć najlepsze 

odpowiedniki.  

Na przykład 

[ sejm * ustawę o * ] zwróci artykuły o wynikach głosowań nad 

różnymi ustawami. Pamiętaj, że operator * zastępuje tylko całe 

wyrazy, a nie ich fragmenty.  

 

 

 



Dodatkowe wskazówki dotyczące 
skuteczniejszego wyszukiwania 
Google oferuje jeszcze wyszukiwanie: 

 

• na konkretnej stronie – site: – np.: site:wp.pl 

• konkretnego rodzaju pliku – filetype: – np.: filetype:doc 

• adresów z określonym słowem – inurl: – np.: inurl:auto 

 

 

 


