
Temat 16 

1. Czym jest wyszukiwarka? 

2. Poznajemy wyszukiwarkę google.com.  

 

Czym jest wyszukiwarka? 

  Nie bez powodu w dzisiejszych zadaniach (nr 1 i nr 2) pojawiła się prośba 

o wyszukanie pewnych informacji na stronie internetowej. Zadanie i tak było 

dość ułatwione, bo dałem Państwu adres strony, na której znaleźć można te 

informacje (to już znaczna część sukcesu). Co jednak zrobić, gdy chcemy 

wyszukać pewnej informacji, ale nie mamy pojęcia, gdzie ją znaleźć?  

 Na ratunek przychodzi nam wyszukiwarka internetowa. Jest to program 

lub strona internetowa, która odnajduje w internecie informacje według 

podanych przez użytkownika słów kluczowych.  

 

Przykłady wyszukiwarek 

 
 

Google 

Powstała (jako wyszukiwarka) w 

1996 roku jako projekt badawczy na 

Uniwersytecie Stanforda 

Bing 

Stworzona przez amerykańską firmę 

Microsoft. Jej poprzednikiem był MSN 

Search, który powstał w 2005 roku.  

 

Najpopularniejszą wyszukiwarką jest Google, której stroną internetową jest 

www.google.com. Oczywiście istnieje wiele więcej przykładów wyszukiwarek – 

my jednak zapoznamy się z tą najpopularniejszą. 

http://www.google.com/


Co ważne – Google, które zajmuje pierwsze miejsce w rankingu popularności 

wyszukiwarek zgarnia ma ok. 80% udział w rynku (oznacza to, że cztery z pięciu 

zapytań są wyszukiwane za pomocą tej właśnie strony). Wymieniona przeze 

mnie wyszukiwarka bing ma ok. 4% udział (jedno z dwudziestu pięciu zapytań). 

Różnica jest bardzo znacząca. 

 

Co można wyszukać? 

 Wyszukiwać możemy dowolnej informacji. Wyszukiwarka daje nam tę 

możliwość, że odnajdzie taką stronę internetową, na której powinniśmy znaleźć 

odpowiedź na nasze zapytanie.  

 

Jak korzystać z wyszukiwarki Google? 

Najprościej będzie pokazać to na przykładzie. Załóżmy, że chcemy wyszukać 

przepisu na naleśniki.  

1. Otwieramy przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox) i wpisujemy 

adres www.google.com. 

2. W pasek wyszukiwania wpisujemy czego szukamy. My wpiszemy frazę 

przepis na naleśniki.  

 

http://www.google.com/


Warto zwrócić uwagę, że już podczas pisania frazy system podpowiada 

nam możliwe dokończenie szukanego hasła. Możemy z tego korzystać, 

jeśli podpowiedź wydaje nam się sensowna.  

3. Po wpisaniu całego hasła wyszukiwania (może to być jeden wyraz lub 

fraza) klikamy klawisz Enter lub przycisk Szukaj w Google.  

4. Otrzymamy wyniki: 

 

Warto zwrócić uwagę, że w bardzo krótkim czasie otrzymujemy bardzo wiele 

wyników wyszukiwania. Oczywiście nie musimy przeglądać wszystkich. Warto 

skupić się na kilku pierwszych, gdyż często zdarza się, że na kolejnych stronach 

powtarzają się wyniki, które pojawiły się już wcześniej.   

5. Jeśli chcemy wyszukać nowe informacje, na inny temat, wystarczy, że 

klikniemy w napis Google znajdujący się w lewym górnym rogu strony.  

 

Zadanie 4 

Proszę wyszukać informację o dniach w roku, w których imieniny obchodzi 

Waldemar.  

Wskazówka do rozwiązania: 

Warto zastanowić się nad frazą, którą wpiszemy w pole wyszukiwania. Warto 

zacząć od najważniejszego, czyli imieniny, a dalej pomogą nam już 

podpowiedzi.  

 


