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Spis treści prezentacji

1. Wprowadzenie

2.  Gdzie szukać informacji?

3. Wyszukiwarki

4. Jak szukać ? Czyli mechanizmy zadawania pytań – operatory (praktyczne 
rady przy wyszukiwaniu)

5. Wyszukiwanie zaawansowane

6. Cyfrowe mapy i atlasy
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1. Wprowadzenie

Coraz częściej poszukując informacji lub materiałów, które chcemy wykorzystać 

na lekcjach lub w pracy sięgamy do zasobów Internetu. 

Otwieramy przeglądarkę (np.: Chrome, Firefox, Opera itp.), przechodzimy do 

ulubionego portalu internetowego (np.: onet.pl, wp.pl, interia.pl itp.) lub 

wyszukiwarki (np.: google.pl, bing.com, szukaj.onet.pl itp.) wpisujemy hasło, 

które zamierzamy opracować. Na nasze zapytanie uzyskujemy kilkadziesiąt 

tysięcy odpowiedzi. 

W tym momencie zaczynają się problemy. Okazuje się, że materiały które 

uzyskaliśmy nie odpowiadają naszym potrzebom, są zbyt ogólnikowe lub w 

ogóle nie są tym czego oczekiwaliśmy. Znając tylko tak ogólny sposób 

wyszukiwania informacji możemy odnieść błędne przekonanie, że informacji 

których szukamy, nie ma w sieci. Przy okazji spędzimy bardzo dużą ilość czasu 

nie osiągając zamierzonego celu. 

Aby poprawić naszą skuteczność wyszukiwania informacji w sieci, powinniśmy 

szukać korzystając z odpowiednich narzędzi (punkt 1a) i we właściwy sposób 

zadawać pytania (punkt 3 i 4). 
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1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia (narzędzia) 

Zasoby internetowe – wszelkie materiały i narzędzia znajdujące się w sieci 

(strony internetowe, pliki, programy …)

Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) –

program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron 

internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania 

plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych 

wtyczkami.                                                                              Źródło : http://pl.wikipedia.org/

Najpopularniejsze przeglądarki

Firefox IE                  Chrome              Opera              Safari

40                 11 (win 7)               45                       31                    8Wersja

26,2 %               9,8 %                 31,5%                 5,8%               1,5%Udział
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1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia (narzędzia) 

Zadanie 1: 
1) Sprawdź jakie przeglądarki znajdują się na twoim komputerze (i jaka jest ich wersja)?

-Otwieramy przeglądarkę

- w chrome klikamy na ikonę          która znajduje się zazwyczaj po prawej stronie, 

w górnej części wyszukiwarki i wybieramy następnie „Pomoc i informacje” oraz  

„Google Chrome – Informacje”

- w firefox klikamy na ikonę          która znajduje się zazwyczaj po prawej stronie, 

w górnej części wyszukiwarki i wybieramy następnie ikonę        oraz  „O programie 

Firefox "

6

Informatyka  1           Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn,  2014 r.

2. Gdzie szukać informacji? 

W celu zdobycia informacji w sieci możemy korzystać z wielu metod i narzędzi 

(strony www, serwery FTP, zasoby Torrent …).

Większość z nich udostępniają różnego rodzaju portale internetowe. Za ich 

pośrednictwem uzyskamy dostęp do serwisów informacyjnych, katalogów i 

wyszukiwarek. Do dyspozycji mamy zarówno portale polskie jak i zagraniczne. 

Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje 
internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego

Z największych światowych portali należy wymienić co najmniej: 

www.yahoo.com www.hotbot.com

Do największych polskich portali należą: 

www.onet.pl www.wp.pl www.interia.pl
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3. WYSZUKIWARKI

Wyszukiwarki stanowią połączenie dwóch elementów wpływających na ich 

funkcjonalność. Po stronie użytkownika mamy program (algorytm), który po 

wpisaniu słowa lub wyrażenia do wyszukania, wyświetli zapamiętane w bazie 

danych informacje o stronach, na których takie wyrażenie występuje. 

Uzyskujemy w ten sposób bardzo często dużą liczbę stron, które nie koniecznie 

związane są z poszukiwanymi przez nas informacjami, chociaż w większości 

przypadków szansa na uzyskanie właściwych odpowiedzi jest bardzo duża. 

Druga strona wyszukiwarki to tzw. robot. Robot samodzielnie wędruje po 

zasobach sieci i stara się zbierać informacje o napotkanych stronach, 

zapamiętując z nich słowa kluczowe, opisy oraz jak najwięcej informacji, które 

mogą być przydatne do określenia zawartości strony. Na tej podstawie 

tworzony jest tzw. index, który pozwala na szybkie wyświetlenie spisu stron, na 

których występują wyrażenia wprowadzone w pole wyszukiwarki. 

Opisy stron wyświetlone przez wyszukiwarkę są tym, co umieścił na stronie jej autor. Mogą zatem 

być one niepełne, nieobiektywne lub w przypadku gdy autor zapomniał umieścić opisu swojej 

strony, robot zapamięta początkowe wyrazy znajdujące się na stronie. Może to spowodować, że 

między treściami przez nas oczekiwanymi znajdą się także treści niepożądane. 
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3. WYSZUKIWARKI – polskie i zagraniczne

Różne serwisy informacyjne korzystają z różnych mechanizmów 

wyszukiwawczych. Przykładowo portal onet.pl korzysta z mechanizmów 

wyszukiwarek Altavista i Infoseek - Infoseek zajmuje się głównie gromadzeniem 

informacji o polskich zasobach Internetu, a Altavista dostarcza informacji o 

zasobach światowych. 

W innych portalach możemy uzyskać dostęp do innych mechanizmów 

wyszukiwawczych dostępnych zarówno na serwerach polskich jak i 

zagranicznych. Do najpopularniejszych (w chwili obecnej) wyszukiwarek należy 

zaliczyć: 

www.google.pl

www.altavista.pl 

www.infoseek.pl

www.yahoo.com

www.hotbot.com 

www.excite.com

www.lycos.com 

www.alltheweb.com 

www.teoma.com 

www.szukaj.onet.pl 

www.szukaj.wp.pl 

www.szukaj.interia.pl 

www.yandex.com

www.bing.com
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3. WYSZUKIWARKI – polskie i zagraniczne, wygląd

www.google.pl

szukaj.onet.pl

www.bing.com
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4. Jak szukać ? Czyli mechanizmy zadawania pytań – operatory

Korzystając z wyszukiwarek musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie z nich stosują 

identyczną składnie zapytań. 

To oznacza, że nie tylko istotne jest to co wpisujemy ale także jak zadamy pytanie!

Zadanie 2: 
Korzystając z wyszukiwarki wpisz określone KWERENDY (poniżej) - porównaj czas oraz 

jakość i ilość otrzymanych wyników. Jakie wnioski?

Kwerenda 1:  ratusz Krotoszyn

Kwerenda 2:  „ratusz Krotoszyn”

Kwerenda 3:  „Krotoszyn ratusz”

Kwerenda 4:  ratusz +Krotoszyn

Kwerenda 5: +Krotoszyn ratusz

Kwerenda 6:  +ratusz +Krotoszyn

ZAPYTANIE (zwane także KWERENDĄ) to wszystkie wyrażenia wpisane do 

wyszukiwarki. Oprócz słów można używać operatorów (znaki: +, –, AND, OR itp.)  
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L.
P.

Kwerenda Wyniki  Google
Ilość wyników / czas

Wyniki  Bing
Ilość wyników

1 ratusz Krotoszyn 55 900 wyników (0,45 s) 28 800

2 „ratusz Krotoszyn” 553 wyników (0,28 s) 28 800

3 „Krotoszyn ratusz” 3 450 wyników (0,44 s) 28 800

4 ratusz +Krotoszyn 8 wyników (0,37 s) 28 100

5 +Krotoszyn ratusz 8 wyników (0,33 s) 28 100

6 +ratusz +Krotoszyn 55 900 wyników (0,61 s) 28 100

Wyniki zostały uzyskane w przeglądarce Chrome w dniu 10 października 2015r.
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Z uzyskanych wyników widać, że znacznie się różnią w zależności od tego co wpisujemy i 

jakiej wyszukiwarki używamy.

Dlatego też jeżeli decydujemy się na wykorzystanie podstawowych mechanizmów 

wyszukiwawczych powinniśmy wpisywać zapytania we właściwych formularzach, a chcąc 

uzyskać bardziej szczegółowe wyniki zapytać musimy posługiwać się dodatkowymi 

operatorami opisywanymi w systemach pomocy poszczególnych wyszukiwarek lub 

formularzami wyszukiwania zaawansowanego. 

Bardzo rozbudowane mechanizmy zadawania pytań posiada wyszukiwarka dostępna 

poprzez www.onet.pl i www.google.pl. W oparciu o nie, przedstawiam opis i porównanie 

operatorów używanych do formułowania zapytań do wyszukiwarek 

(patrz dodatek : Plik PDF – operatory w wyszukiwarkach)
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5. Wyszukiwanie – dodatkowe opcje i szukanie zaawansowane

Jeśli korzystanie z operatorów sprawia nam problem, możemy wykorzystać dodatkowe 

opcje zaimplementowane w wyszukiwarce lub skorzystać z wyszukiwania 

zaawansowanego

5.1. Dodatkowe opcje – google.pl

Po wpisaniu KWERENDY pod polem wyszukiwania pojawia się wiersz z dodatkowymi 

opcjami (dzięki którym możemy wyszukiwać np.: tylko grafikę). Kiedy klikniemy na 

„Narzędzia wyszukiwania” pojawi się kolejny wiersz, pozwalający wybrać dodatkowe 

opcje uściślające wyszukiwanie

14

Informatyka  1           Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn,  2014 r.

5.2. Zaawansowane wyszukiwanie – google.pl

Po wpisaniu KWERENDY pod polem wyszukiwania pojawia się wiersz z dodatkowymi 

opcjami oraz po prawej stronie ikona „zębatki” 

Kiedy na nią klikniemy rozwinie się dodatkowe meny i klikamy „Szukanie zaawansowane” 
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5.2. Zaawansowane wyszukiwanie – google.pl

Pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia
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5.3. Podsumowanie – porady 

PRAKTYCZNE RADY PRZY WYSZUKIWANIU

1. Do szukania informacji w j ęzyku polskim, wybieramy polskie  
wyszukiwarki

2. Jako słowa kluczowe wpisujemy rzeczowniki i dope łnienia

3. W opcji „szukaj” zaw ężamy wyszukiwanie

4. Do formułowania wyra żeń złożonych zaleca si ę używać najwy żej 
7 słów w jednym zapytaniu

5. Słowa kluczowe umieszczamy w cudzysłowach

6. Poszukiwania prowadzimy od terminu ogólnego do t erminu 
szczegółowego

7. Używamy odpowiednich do wyszukiwarki operatorów logic znych
8. Przy poszukiwaniu grafiki lub multimediów korzys tamy z dodatkowych 
opcji wyszukiwania lub specjalizowanych wyszukiware k
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5. 4. Przykład wyszukiwania

Zadanie 3 
Korzystając z wyszukiwarki onet-u odszukaj strony zawierające wiersze J. Brzechwy. 

Sposób realizacji: 
- otwórz stronę www.onet.pl ; 
- w pole wyszukiwarki wpisz wiersze AND Brzechwa; lub wiersze +Brzechwa
- wśród wyświetlonych wyników wybierz kilka pierwszych sprawdzając czy prowadzą do 

spodziewanych treści; 

podczas testowania tego zadania w pierwszych odsyłaczach odnalazłem ; 

─ hTp://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php , (odsyłacz do bardzo dobrej stronie 

o twórczości Brzechwy); 

─ hTp://janbrzechwa.w.interia.pl/ , hTp://www.klapouszek.pl/jan-brzechwa -(bajki 

posortowane alfabetycznie). 
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6. Cyfrowe mapy i atlasy
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6. Cyfrowe mapy i atlasy
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Źródła informacji

źródła 

1. Wyszukiwanie_informacji_w_internecie.ppt- KOWEZiU

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa

3. http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers.html

4. www.lo13.wroc.pl/dl/inf_podst/zajecia_5-6_dodatek.pdf


