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Jan Mobilny wyszukuje informacje
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• korzystania z wyszukiwarki w telefonie 
• czym są widżety 
• na czym polega DIY



3/28

Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Pierwsza godzina:
• dyskusja
• wstęp teoretyczny 
• zadanie 
• omówienie zadania 

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina: 
• zadanie 
• omówienie zadania
• zadanie 
• omówienie zadania
• zadanie 
• omówienie zadania
• podsumowanie zajęć
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Gdzie szukacie przydatnych informacji?

Czy wykorzystujecie do tego Internet?
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Wyszukiwarka 
• umożliwia znajdywanie w Internecie informacji 
• jest to możliwe dzięki słowom kluczowym/hasłom 
• słowa kluczowe/hasła powinny być dobierane możliwie 

precyzyjnie 
• w wyszukiwaniu można stosować kilka słów lub fraz łącząc je 

znakiem +, np. omlet + na słono + prosty przepis
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Wyszukiwarka Google
• 1990 r. - pierwsza wyszukiwarka – pozwalał przeszukiwać pliki
• 1998 r. – wyszukiwarka Google dla wszystkich użytkowników 

(wcześniej tylko dla naukowców)
• wyszukiwarka Google należy do firmy Google Inc. 
• obecnie jest projektem komercyjnym
• Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką w Polsce (98,73 

proc. użytkowników) i na świecie (92,86 proc. użytkowników)* 
• na rynku jest wiele podobnych narzędzi, np. Bing, Yahoo, Duck 

Duck Go, Yandex (popularna na rynku rosyjskim)

*Dane Netim z przełomu roku 2018 i 2019 
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Wyszukiwarka Google
• wyniki wyszukiwania (rekordy) Google podaje w oparciu 

o algorytm 
• im częściej ludzie wchodzą na daną stronę, tym wyżej będzie 

ona w wynikach wyszukiwania
• firmy mogą zapłacić Google, by ich strony znalazły się wyżej 

w wynikach wyszukiwania, ale informacja o tym, że to linki 
reklamowane musi się znaleźć w ich opisie 

• wyszukiwarka Google oferuje wyszukiwanie ogólne, ale także 
zawężone do różnych kryteriów, np. grafik, wiadomości, map 
i oferty komercyjnej

• wersja mobilna ma mniej opcji zawężania wyszukiwania, niż 
wersja na komputery osobiste
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Widżety
• graficzne nośniki informacji
• zwykle umieszczane na pulpitach urządzeń
• często pełnią funkcje całych aplikacji
• widżetem może być na ekranie np.: zegarek, prognoza 

pogody czy pasek wyszukiwarki
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DIY
• z ang. do it yourself – zrób to sam
• idea samodzielnego, niekomercyjnego wykonywania 

różnych prac na własne potrzeby
• często dotyczy rękodzieła
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Użytkowanie wyszukiwarki 
Google na smartfonie 
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Wyszukiwarka Google na smartfonie 
wygląda tak.

Jeśli jej nie ma, musimy ją umieścić 
na naszym ekranie. 

 

W tym celu wchodzimy 
w USTAWIENIA.
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Przewijamy do opcji OSOBISTY, 
a następnie wybieramy 

PERSONALIZACJA. 
 

Spośród możliwości 
zaproponowanych dla elementu 

EKRAN GŁÓWNY wybieramy DODAJ 
APLIKACJE I WIDŻETY. 

 

Spośród wyświetlonych na ekranie 
widżetów wybieramy pasek 

wyszukiwarki Google. Urządzenie 
samo podpowie nam, że musimy 
nacisnąć na element, a następnie 
przeciągnąć go na ekran wybrany 

z powyższych. 
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Po dwukrotnym kliknięciu w obraz 
ekranu, na którym pojawił się 
wybrany pasek wyszukiwarki 

zaakceptujemy zmianę. 
 

Teraz wyszukiwarka Google jest już 
na naszym ekranie.

 

Korzystanie z wyszukiwarki jest 
bardzo proste. Wpisujemy w pole 
wyszukiwania interesujące nas 
hasło, w tym wypadku „szkoła 

tańca”. Jeśli już wykonywaliśmy 
jakieś wyszukiwania, pojawią się one 

w podpowiedziach Google. 
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Wyszukiwarka Google w odpowiedzi 
na wpisane hasło daje tzw. rekordy, 
czyli linki prowadzące do informacji 
na poszukiwany temat. Trzeba 
pamiętać, że Google jest firmą 
komercyjną, w dużym stopniu 
zarabia na reklamach, dlatego 
pierwsze rekordy są sponsorowane. 
Już na poziomie wyszukiwarki mamy 
podane wiele informacji, w tym 
adresy, numery telefonów i oceny 
szkół tańca. 
 

A teraz wyszukajmy 
hasło „pizza kraków” 

i wybierzmy opcję MAPY. 
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Wyszukiwanie możesz ograniczyć do 
obszaru, w którym się znajdujesz. 
Google podpowiada różne opcje 

zawężania wyników, np. OTWARTE 
TERAZ lub NAJLEPIEJ OCENIANE. 

 

Możesz też nie korzystać 
z geolokalizacji. Wówczas otrzymasz 

najlepsze wyniki dla centrum. 
 

Wyświetli nam się mapa 
Google, na której zaznaczone 

będą pizzerie w Krakowie. Jeśli 
w naszym telefonie włączona jest 

geolokalizacja, to wówczas będą to 
lokale najbliżej miejsca, w którym 

się znajdujemy. 
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Powiększając mapę, możesz 
zobaczyć precyzyjnie lokale na 

wybranym obszarze. 
 

Klikając na wybraną pinezkę 
oznaczającą lokal możesz zobaczyć 

informacje na jej temat. 
 

Po kliknięciu na skrót informacji 
wyświetli się strona z dużą liczbą 

informacji. Zobaczymy m.in. zdjęcia 
potraw, oceny lokalu, numer 

telefonu, trasę od miejsca, w którym 
jesteśmy do pizzerii. 
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Teraz wyszukajmy hasło „stroje 
karnawałowe”. Wyniki podawane 

przez Google będą wyglądały 
podobnie jak w przypadku 
poprzednich przykładów. 

 

Nasze wyszukiwanie możemy 
zawęzić do grafiki. Wówczas 

zobaczymy ilustracje ze strojami 
karnawałowymi, co ułatwi nam 

wybór. 
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Wyszukiwarkę w telefonie 
możemy też wykorzystać do 

szukania informacji w mediach. 
Wpisując nazwę naszego 
miasta lub miejscowości 

otrzymamy ogólne wyniki. 
 

Wyniki, tak jak w poprzednich 
przypadkach, możemy 

zawęzić. W tym wypadku do 
wiadomości. 

 

Wyświetlą nam się 
rekordy tylko z mediów. 
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Zadanie – linki płatne i niepłatne
1. Znajdź w Internecie informacje na temat właściwości zielonej 

herbaty. 

2. Dowiedz się jak ją parzyć. 

3. Sprawdź jaka jest różnica pomiędzy tym, co kryje się pod 
płatnymi i niepłatnymi rekordami.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Zadanie - mapy
1. Znajdź informację na temat najbliższego serwisu rowerowego

2. Sprawdź jakie ma oceny, w jakich godzinach jest otwarty 
i jakie są tam ceny usług

3. Sprawdź jak dotrzeć do wybranego serwisu z miejsca 
szkolenia

Uwaga! Nie wolno korzystać z linków reklamowych!
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Zadanie – grafiki 
1. Znajdź w wyszukiwarce dekoracje kwiatowe na wielkanocny 

stół. 

2. Znajdź obrazy, które będą dla Ciebie inspiracją. 

3. Znajdź poradnik jak wykonać samodzielnie tego rodzaju 
dekorację.  
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  



26/28

Zadanie – wiadomości 
Znajdź w mediach internetowych ostatnie wiadomości dotyczące 
prezydenta Nowego Sącza. 
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Podsumowanie zajęć

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Dziękujemy
za uczestnictwo!


