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Wstęp  

Firma Google udostępnia bezpłatnie Narzędzia dla webmasterów, które dają możliwość 

optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarki internetowej Google. Narzędzia Google dla 

webmasterów udostępniają szczegółowe raporty na temat widoczności witryn w wyszukiwarce 

Google. W sekcji tej Google sugeruje zmiany jakie powinny zostać wprowadzone, udostępnia 

narzędzia wspomagające optymalizację witryny oraz daje możliwość przesyłania informacji o 

witrynie, takich jak struktura serwisu. 

Narzędzia dla webmasterów dostarczają informacji o:  

• stronach zindeksowanych przez Google  

• błędach napotkanych podczas indeksowania witryny  

• zapytaniach powodujących pojawienie się witryny w wynikach wyszukiwania  

• witrynach zawierających link do danej witryny.  

Narzędzia dla webmasterów mogą być używane przez wszystkich twórców i właścicieli 

witryn w celu lepszej ich optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Konfiguracja Narzędzi dla webmasterów 

1.1. Zakładanie konta Google 

Po przejściu na stronę 

posiadanego konta Google lub stworzyć nowe konto. 

 

Po zalogowaniu się do 

stronę główną, która zawiera podgląd wiadomości od Google i listę wszystkich witryn dodanych 

do konta oraz możliwość zarządzania tymi witrynami. 

Rysunek 

                                        
1
 Strona dostępna pod adresem: 

1. Konfiguracja Narzędzi dla webmasterów  

Zakładanie konta Google  

Po przejściu na stronę Narzędzi dla webmasterów
1  można zalogować się używając 

posiadanego konta Google lub stworzyć nowe konto.  

 

Rysunek 1: Formularz logowania 

Po zalogowaniu się do Narzędzi dla webmasterów użytkownik zostaje

stronę główną, która zawiera podgląd wiadomości od Google i listę wszystkich witryn dodanych 

do konta oraz możliwość zarządzania tymi witrynami.  

Rysunek 2: Strona główna Narzędzi dla webmasterów 

                                                      
Strona dostępna pod adresem: www.google.pl/webmasters/tools/  

 

zalogować się używając 

użytkownik zostaje przekierowani na 

stronę główną, która zawiera podgląd wiadomości od Google i listę wszystkich witryn dodanych 

 



Z poziomu strony głównej moż

usuwać dodatkowych właścicieli witryn oraz przeglądać wiadomości.

1.2. Dodawanie witryny do konta Google 

Posiadając konto Google moż

posiada dostęp (jest jej właścicielem, administratorem lub webmasterem). Nową witrynę 

dodać klikając przycisk Dodaj witrynę...

się go przyciskiem Dalej. 

Rysunek 

 

Po zatwierdzeniu podanego adresu 

weryfikacji dodanej witryny.  

Rysunek 4: Witryna 

 

Weryfikacja jest niezbędna do korzystania z narzędzi dla webmasterów dla konkretnej 

witryny. Potwierdza ona prawa do zarządzania danym serwisem internetowym. Każdą dodaną 

witrynę trzeba zweryfikować jed

dostępnych w liście rozwijanej. 

Z poziomu strony głównej można dodawać, usuwać i weryfikować witryny, dodawać i 

usuwać dodatkowych właścicieli witryn oraz przeglądać wiadomości. 

Dodawanie witryny do konta Google  

konto Google można do niego dodać dowolną witrynę, do której

dostęp (jest jej właścicielem, administratorem lub webmasterem). Nową witrynę 

Dodaj witrynę... i wpisując jej adres URL w polu tekstowym. Zatwierd

Rysunek 3: Pole dodawania witryny do konta 

Po zatwierdzeniu podanego adresu użytkownik zostaje przekierowani na stronę 

 

Witryna wymagająca weryfikacji w Narzędziach dla webmasterów

Weryfikacja jest niezbędna do korzystania z narzędzi dla webmasterów dla konkretnej 

witryny. Potwierdza ona prawa do zarządzania danym serwisem internetowym. Każdą dodaną 

witrynę trzeba zweryfikować jedną z dostępnych metod. Metodę należy wybrać

dostępnych w liście rozwijanej.  

 

Rysunek 5: Lista metod weryfikacji 

dodawać, usuwać i weryfikować witryny, dodawać i 

do niego dodać dowolną witrynę, do której użytkownik 

dostęp (jest jej właścicielem, administratorem lub webmasterem). Nową witrynę można 

i wpisując jej adres URL w polu tekstowym. Zatwierdza 

 

przekierowani na stronę 

 

wymagająca weryfikacji w Narzędziach dla webmasterów 

Weryfikacja jest niezbędna do korzystania z narzędzi dla webmasterów dla konkretnej 

witryny. Potwierdza ona prawa do zarządzania danym serwisem internetowym. Każdą dodaną 

należy wybrać spośród opcji 



Dostępne metody weryfikacji to: 

1. Meta tag  

2. Plik HTML  

3. Rekord DNS  

1.2.1. Weryfikacja: meta tag 

Metoda weryfikacji polega na umieszczeniu meta tagu

unikalną wartością klucza na stronie głównej witryny, w jej sekcji <head>.

Rysunek 

 

Po umieszczeniu meta tagu można zweryfikować witrynę przyciskiem 

zostanie sprawdzone, czy meta tag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli tag nie zostanie 

odnaleziony, to zostanie wyświetlona informacja o napotkanym błędzie. 

1.2.2. Weryfikacja: plik HTML 

W celu weryfikacji witryny tą metodą, należy pobrać wygenerowany plik HTML i przesłać 

go do podanej lokalizacji serwera internetowego witryny (zazwyczaj główny folder witryny), nie 

zmieniając jego zawartości i nazwy.

 

 

Dostępne metody weryfikacji to:  

Weryfikacja: meta tag  

weryfikacji polega na umieszczeniu meta tagu google-site

unikalną wartością klucza na stronie głównej witryny, w jej sekcji <head>. 

Rysunek 6: Weryfikacja za pomocą meta tagu 

Po umieszczeniu meta tagu można zweryfikować witrynę przyciskiem 

zostanie sprawdzone, czy meta tag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli tag nie zostanie 

odnaleziony, to zostanie wyświetlona informacja o napotkanym błędzie.  

Weryfikacja: plik HTML  

W celu weryfikacji witryny tą metodą, należy pobrać wygenerowany plik HTML i przesłać 

go do podanej lokalizacji serwera internetowego witryny (zazwyczaj główny folder witryny), nie 

zmieniając jego zawartości i nazwy. 

site-verification z podaną 

 

 

Po umieszczeniu meta tagu można zweryfikować witrynę przyciskiem Weryfikuj. Wtedy 

zostanie sprawdzone, czy meta tag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli tag nie zostanie 

 

W celu weryfikacji witryny tą metodą, należy pobrać wygenerowany plik HTML i przesłać 

go do podanej lokalizacji serwera internetowego witryny (zazwyczaj główny folder witryny), nie 



Rysunek 

Po przesłaniu pliku moż

następnie zweryfikować witrynę przez kliknięcie przycisku 

informacja czy plik został odnaleziony, lub że wystąpił błąd weryfikacji. 

1.2.3. Weryfikacja: rekord DNS 

Dodawanie rekordu DNS jest metodą zaawansowaną i wymagającą większych uprawnień 

związanych z zarządzaniem serwerem DNS. Jeśli istnieje taka możliwość, 

dodaną witrynę dodając meta tag lub przesyłając plik HTML.

Aby zweryfikować witrynę tą metodą, należy dodać na serwerze DNS rekord TXT (rekord 

z informacjami uzupełniającymi o domenie) o podanej wartości.

Rysunek 

 

Po wprowadzeniu zmian, można zweryfikować witrynę przyciskiem 

pamiętać, że zmiany w systemie DNS nie następują od razu, więc w przypadku nie odnalezienia 

rekordu, będzie on automatycznie poszukiwany

 

Rysunek 7: Weryfikacja przez przesłanie pliku HTML 

 

Po przesłaniu pliku można sprawdzić czy plik znajduje się we właściwej lokalizacji, a 

następnie zweryfikować witrynę przez kliknięcie przycisku Weryfikuj. Zostanie wyświetlona 

czy plik został odnaleziony, lub że wystąpił błąd weryfikacji.  

Weryfikacja: rekord DNS  

Dodawanie rekordu DNS jest metodą zaawansowaną i wymagającą większych uprawnień 

związanych z zarządzaniem serwerem DNS. Jeśli istnieje taka możliwość, 

dodaną witrynę dodając meta tag lub przesyłając plik HTML. 

Aby zweryfikować witrynę tą metodą, należy dodać na serwerze DNS rekord TXT (rekord 

z informacjami uzupełniającymi o domenie) o podanej wartości. 

Rysunek 8: Weryfikacja przez dodanie rekordu DNS 

Po wprowadzeniu zmian, można zweryfikować witrynę przyciskiem 

pamiętać, że zmiany w systemie DNS nie następują od razu, więc w przypadku nie odnalezienia 

rekordu, będzie on automatycznie poszukiwany przez system w pewnych odstępach czasu.

 

sprawdzić czy plik znajduje się we właściwej lokalizacji, a 

. Zostanie wyświetlona 

Dodawanie rekordu DNS jest metodą zaawansowaną i wymagającą większych uprawnień 

związanych z zarządzaniem serwerem DNS. Jeśli istnieje taka możliwość, lepiej zweryfikować 

Aby zweryfikować witrynę tą metodą, należy dodać na serwerze DNS rekord TXT (rekord 

 

Po wprowadzeniu zmian, można zweryfikować witrynę przyciskiem Weryfikuj. Należy 

pamiętać, że zmiany w systemie DNS nie następują od razu, więc w przypadku nie odnalezienia 

przez system w pewnych odstępach czasu. 



1.3. Dodawanie i usuwanie właścicieli 

Witryna może mieć kilku zweryfikowanych właścicieli. Jeżeli 

informacje i narzędzia odnoszące się do danej witryny innemu użytkownikowi, to 

zweryfikować go przez opcję Dodawanie i usuwanie właścicieli

Opcja ta jest dostępna po prawidłowej weryfikacji witryny. Po przejściu do sekcji 

szczegółów weryfikacji właścicieli moż

użytkownika..., wpisując jego adres e

Kontynuuj. 

Rysunek 

 

Dodany adres e-mail pojawi się na liście użytkowników. Aby osoba została prawidłowo

dodana jako użytkownik, musi posiadać prawidłowe konto Google.

Zarządzanie użytkownikami udostępnia również możliwość ich usuwania. Aby usunąć 

użytkownika, należy kliknąć opcję 

 

Następnie w wyskakującym okienku

przyciskiem Cofnij weryfikację

właściciel witryny. Usunięcie pierwotnego właściciela może spowo

wszystkich użytkowników i utratę dostępu do witryny w 

Dodawanie i usuwanie właścicieli  

Witryna może mieć kilku zweryfikowanych właścicieli. Jeżeli użytkownik chce

informacje i narzędzia odnoszące się do danej witryny innemu użytkownikowi, to 

Dodawanie i usuwanie właścicieli na stronie głównej.

Opcja ta jest dostępna po prawidłowej weryfikacji witryny. Po przejściu do sekcji 

szczegółów weryfikacji właścicieli można dodać nowego właściciela klikając w przycisk 

, wpisując jego adres e-mail w polu tekstowym i zatwierdzając przyciskiem 

Rysunek 9: Szczegóły weryfikacji użytkowników 

mail pojawi się na liście użytkowników. Aby osoba została prawidłowo

dodana jako użytkownik, musi posiadać prawidłowe konto Google. 

Zarządzanie użytkownikami udostępnia również możliwość ich usuwania. Aby usunąć 

użytkownika, należy kliknąć opcję Cofnij weryfikację obok jego adresu e-mail.

Rysunek 10: Usuwanie użytkownika 

w wyskakującym okienku należy potwierdzić usuniecie 

Cofnij weryfikację, po wcześniejszym upewnieniu się, że nie jest to pierwotny 

właściciel witryny. Usunięcie pierwotnego właściciela może spowodować cofnięcie weryfikacji 

wszystkich użytkowników i utratę dostępu do witryny w Narzędziach dla webmasterów

użytkownik chce udostępnić 

informacje i narzędzia odnoszące się do danej witryny innemu użytkownikowi, to powinien 

na stronie głównej. 

Opcja ta jest dostępna po prawidłowej weryfikacji witryny. Po przejściu do sekcji 

dodać nowego właściciela klikając w przycisk Dodaj 

mail w polu tekstowym i zatwierdzając przyciskiem 

 

mail pojawi się na liście użytkowników. Aby osoba została prawidłowo 

Zarządzanie użytkownikami udostępnia również możliwość ich usuwania. Aby usunąć 

mail. 

 

usuniecie użytkownika 

upewnieniu się, że nie jest to pierwotny 

dować cofnięcie weryfikacji 

Narzędziach dla webmasterów.  



2. Centrum wiadomości 

2.1. Wiadomości od Google 

Bezpośrednio ze strony głównej 

Rysunek 

 

W Centrum wiadomości pojawiają się wiadomości na temat wykrytych problemów z 

witrynami dodanymi do danego

głównej, a w centrum wiadomości dostępne jest archiwum korespondencji. Wiadomości można 

oznaczać jako przeczytane lub usuwać ze skrzynki odbiorczej.

 

2.2. Przekazywanie wiadomości na e

Na stronie głównej można ustawić przekazywanie wiadomości z 

webmasterów na dowolny adres e

Rysunek 

 

Jeżeli adres e-mail nie jest wyświetlany na liście, to można go dodać poprzez 

osobiste konta Google. 

Centrum wiadomości  

Wiadomości od Google  

Bezpośrednio ze strony głównej użytkownik ma dostęp do Centrum wiadomości.

11: Centrum wiadomości Narzędzi dla webmasterów

entrum wiadomości pojawiają się wiadomości na temat wykrytych problemów z 

danego konta Google. Najnowsze z nich są wyświetlane na stronie 

wiadomości dostępne jest archiwum korespondencji. Wiadomości można 

oznaczać jako przeczytane lub usuwać ze skrzynki odbiorczej. 

Przekazywanie wiadomości na e-mail  

Na stronie głównej można ustawić przekazywanie wiadomości z 

na dowolny adres e-mail skojarzony z danym kontem Google.

 

Rysunek 12: Ustawienie przesyłania wiadomości na e-mail 

mail nie jest wyświetlany na liście, to można go dodać poprzez 

entrum wiadomości. 

 

Centrum wiadomości Narzędzi dla webmasterów 

entrum wiadomości pojawiają się wiadomości na temat wykrytych problemów z 

konta Google. Najnowsze z nich są wyświetlane na stronie 

wiadomości dostępne jest archiwum korespondencji. Wiadomości można 

Na stronie głównej można ustawić przekazywanie wiadomości z Narzędzi dla 

kontem Google. 

 

mail nie jest wyświetlany na liście, to można go dodać poprzez Ustawienia 



Rysunek 

 

Rysunek 13: Adresy e-mail skojarzone z kontem Google 

 



3. Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat danej 

witryny i zarządzanie jej ustawieniami w 

nawigacyjnego określonej witryny 

webmasterów. Pulpit nawigacyjny jest dostępny tylko dla witryn już zweryfikowanych. W 

przypadku witryny niezweryfikowanej, 

poprzez jedną z metod opisanych szczegółowo w punkcie 

Po przejściu do pulpitu nawigacyjnego danej witryny, 

podsumowanie jej parametrów dotyczących indeksowania oraz s

wyświetlaniem witryny w wynikach wyszukiwania Google

zewnętrznych.  

Rysunek 

 

W podsumowaniu wyświetlana jest lista zapytań na jaki

wyświetlana i klikana w wynikach wyszukiwanie Google, lista najważniejszych słów kluczowych 

w witrynie oraz lista linków zewnętrznych do witryny. Udostępniane są najważniejsze informacje 

dotyczące problemów z indeksowaniem witryn

dane na temat map witryn.   

Można także w prosty sposób przejść do pulpitu nawigacyjnego innej witryny dodanej do 

danego konta Google.  

nawigacyjny  

Pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat danej 

witryny i zarządzanie jej ustawieniami w Narzędziach dla webmasterów. Aby przejść do pulpitu 

nawigacyjnego określonej witryny należy kliknąć w jej nazwę na stronie głównej 

. Pulpit nawigacyjny jest dostępny tylko dla witryn już zweryfikowanych. W 

przypadku witryny niezweryfikowanej, użytkownik zostanie poproszony

poprzez jedną z metod opisanych szczegółowo w punkcie Dodawanie witryny do konta Google

Po przejściu do pulpitu nawigacyjnego danej witryny, użytkownik otrzymuje

podsumowanie jej parametrów dotyczących indeksowania oraz statystyk związanych z 

wyświetlaniem witryny w wynikach wyszukiwania Google, a także linków do witryny z serwisów 

Rysunek 14: Pulpit nawigacyjny – podsumowanie 

W podsumowaniu wyświetlana jest lista zapytań na jakie witryna była najczęściej 

wyświetlana i klikana w wynikach wyszukiwanie Google, lista najważniejszych słów kluczowych 

w witrynie oraz lista linków zewnętrznych do witryny. Udostępniane są najważniejsze informacje 

dotyczące problemów z indeksowaniem witryny przez roboty wyszukiwarek internetowych oraz 

 

także w prosty sposób przejść do pulpitu nawigacyjnego innej witryny dodanej do 

Pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat danej 

. Aby przejść do pulpitu 

nazwę na stronie głównej Narzędzi dla 

. Pulpit nawigacyjny jest dostępny tylko dla witryn już zweryfikowanych. W 

nie poproszony o jej weryfikację 

Dodawanie witryny do konta Google.  

użytkownik otrzymuje 

tatystyk związanych z 

linków do witryny z serwisów 

 

e witryna była najczęściej 

wyświetlana i klikana w wynikach wyszukiwanie Google, lista najważniejszych słów kluczowych 

w witrynie oraz lista linków zewnętrznych do witryny. Udostępniane są najważniejsze informacje 

y przez roboty wyszukiwarek internetowych oraz 

także w prosty sposób przejść do pulpitu nawigacyjnego innej witryny dodanej do 



Rysunek 

 

Z poziomu pulpitu nawigacyjnego 

danych na temat witryny oraz narzędzi wspomagających jej optymalizację, pogrupowanych w 

kategorie ułatwiające poruszanie się po pulpicie nawigacyjnym. 

Rysunek 

Narzędzia z poszczególnych kategorii zostaną kolejno omówione w dalszej części 

dokumentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15: Zmiana witryny w pulpicie nawigacyjnym 

Z poziomu pulpitu nawigacyjnego użytkownik ma także dostęp do bardziej szczegółowych 

danych na temat witryny oraz narzędzi wspomagających jej optymalizację, pogrupowanych w 

kategorie ułatwiające poruszanie się po pulpicie nawigacyjnym.  

 

Rysunek 16: Kategorie narzędzi w pulpicie nawigacyjnym. 

 

Narzędzia z poszczególnych kategorii zostaną kolejno omówione w dalszej części 

także dostęp do bardziej szczegółowych 

danych na temat witryny oraz narzędzi wspomagających jej optymalizację, pogrupowanych w 

 

Narzędzia z poszczególnych kategorii zostaną kolejno omówione w dalszej części 



4 Konfiguracja witryny 

W dziale Konfiguracja

związane są bezpośrednio z konfiguracją witryny po stronie webmastera i serwera 

internetowego. 

Rysunek 

 

4.1. Mapy witryn 

Mapy witryn służą do inf

powinny zostać zindeksowane. Mapa witryny to plik w formacie XML zawierający listę adresów 

URL stron serwisu oraz opcjonalnie datę ostaniej zmiany, częstotliwość aktualizacji ich 

zawartości i relatywny priorytet. Utworzenie i zgłoszenie mapy witryny daje pewność, że Google 

posiada informacje o wszystkich stronach serwisu, nawet tych, które są trudno dostępne (lub 

niedostępne) poprzez nawigację i odnośniki. Sekcja

mapami witryny. Można wyświetlać swoje mapy witryny oraz mapy witryny zgłoszone przez 

innych właścicieli lub administratorów strony.

Konfiguracja witryny  

Konfiguracja witryny użytkownik ma dostęp do informacji i narzędzi, które 

związane są bezpośrednio z konfiguracją witryny po stronie webmastera i serwera 

 

Rysunek 17: Funkcje w sekcji Konfiguracja witryny 

Mapy witryn  

Mapy witryn służą do informowania Google o wszystkich stronach witryny, które 

powinny zostać zindeksowane. Mapa witryny to plik w formacie XML zawierający listę adresów 

URL stron serwisu oraz opcjonalnie datę ostaniej zmiany, częstotliwość aktualizacji ich 

priorytet. Utworzenie i zgłoszenie mapy witryny daje pewność, że Google 

posiada informacje o wszystkich stronach serwisu, nawet tych, które są trudno dostępne (lub 

niedostępne) poprzez nawigację i odnośniki. Sekcja Mapy witryn wspomaga zarządzanie 

itryny. Można wyświetlać swoje mapy witryny oraz mapy witryny zgłoszone przez 

innych właścicieli lub administratorów strony. 

Rysunek 18:Zarządzanie mapami witryny 

dostęp do informacji i narzędzi, które 
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powinny zostać zindeksowane. Mapa witryny to plik w formacie XML zawierający listę adresów 

URL stron serwisu oraz opcjonalnie datę ostaniej zmiany, częstotliwość aktualizacji ich 

priorytet. Utworzenie i zgłoszenie mapy witryny daje pewność, że Google 

posiada informacje o wszystkich stronach serwisu, nawet tych, które są trudno dostępne (lub 

wspomaga zarządzanie 

itryny. Można wyświetlać swoje mapy witryny oraz mapy witryny zgłoszone przez 

 



4.1.1. Zgłaszanie mapy witryny 

Po utworzeniu i przesłaniu na serwer mapy witryny należy ją zgłosić do Google. Można to 

zrobić korzystając z formularza w 

Google o mapie dają możliwość obserwowania jej stanu i statystyk indeksowania.

Rysunek 

 

Aby przesłać Google informację o stworzonej mapie witryny, należy kliknąć przycisk 

mapę witryny w sekcji Mapy witryny

zatwierdzić przyciskiem. Przykładowy pełny adres URL będzie miał postać: 

http://www.example.com/

Po zgłoszeniu nowy plik pojawi się na liście map witryn. Stan informuje czy plik mapy 

oczekuje na pobranie lub czy został już przeanalizowany.
 

 

Istnieje również możliwość wyeksportowania statystyk map witryn do pliku CSV.

Rysunek 

 

4.1.2. Ponowne zgłaszanie mapy witryny 

Mapę witryny można zgłaszać po każdej aktualizacji, aby mieć pewność, że Google wie o 

zmianach w witrynie. Narzędzia dla webmasterów

zgłaszania mapy witryny. 

 

Zgłaszanie mapy witryny  

Po utworzeniu i przesłaniu na serwer mapy witryny należy ją zgłosić do Google. Można to 

zrobić korzystając z formularza w Narzędziach dla webmasterów, które poza poinformowaniem 

Google o mapie dają możliwość obserwowania jej stanu i statystyk indeksowania.

Rysunek 19: Formularz zgłaszania mapy witryny 

Aby przesłać Google informację o stworzonej mapie witryny, należy kliknąć przycisk 

Mapy witryny, wpisać adres względny pliku XML z mapą witryny i 

zatwierdzić przyciskiem. Przykładowy pełny adres URL będzie miał postać: 

http://www.example.com/mapawitryny.xml  

Po zgłoszeniu nowy plik pojawi się na liście map witryn. Stan informuje czy plik mapy 

uje na pobranie lub czy został już przeanalizowany. 

Rysunek 20: Różne statusy map witryn 

Istnieje również możliwość wyeksportowania statystyk map witryn do pliku CSV.

 

Rysunek 21: Opcje eksportu danych o mapach witryn 

Ponowne zgłaszanie mapy witryny  

Mapę witryny można zgłaszać po każdej aktualizacji, aby mieć pewność, że Google wie o 

Narzędzia dla webmasterów udostępniają mechanizm ponownego 

Po utworzeniu i przesłaniu na serwer mapy witryny należy ją zgłosić do Google. Można to 

, które poza poinformowaniem 

Google o mapie dają możliwość obserwowania jej stanu i statystyk indeksowania.  

 

Aby przesłać Google informację o stworzonej mapie witryny, należy kliknąć przycisk Zgłoś 

, wpisać adres względny pliku XML z mapą witryny i 

zatwierdzić przyciskiem. Przykładowy pełny adres URL będzie miał postać:  

Po zgłoszeniu nowy plik pojawi się na liście map witryn. Stan informuje czy plik mapy 

 

Istnieje również możliwość wyeksportowania statystyk map witryn do pliku CSV. 

Mapę witryny można zgłaszać po każdej aktualizacji, aby mieć pewność, że Google wie o 

udostępniają mechanizm ponownego 



Rysunek 22: Opcja ponownego zgłaszania lub usuwania mapy witryny

 

Aby ponownie zgłosić mapę witryny do Google należy ją zaznaczyć na liście oraz kliknąć 

przycisk Zgłoś ponownie. Można również usunąć wcześniej zgłoszoną mapę 

4.1.3. Specjalizowane mapy witryn 

Poza mapami witryn zawierającymi standardowe informacje o adresach URL stron i ich 

aktualizacji można tworzyć specjalizowane mapy witryn dotyczące konkretnego typy witryn.

Dostępne specjalizowane mapy witryn: 

• mapy witryn wiadomości

• mapy witryn wideo3,   

• mapy witryn geograficznych

• mapy witryn dla komórek

• mapy witryn wyszukiwarki Code Search

• mapy witryn z dodatkowymi informacjami o obrazach

Jeżeli użytkownik publikuje

specjalizowanej mapy witryny umożliwi przesłanie Google szczegółowych informacji opisowych, 

charakterystycznych dla danego typu zawartości. W takich mapach moż

informacje o tytule, opisie, dacie publikacji, słowa

geograficznej, czasie trwania (zawartość wideo), licencji, typach plików zawartość (kod źródłowy 

oprogramowania) oraz witrynach zaprojektowanych do przeglądania za pomocą urządzeń 

mobilnych. Umieszczenie tych danych w 

wyświetlenia zawartości witryny w specjalizowanych wynikach wyszukiwania (np. wyszukiwaniu 

filmów wideo lub grafik). 

                                        
2
 Szczegółowe informacje: 

3
 Szczegółowe informacje: http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=10079

4
 Szczegółowe informacje: http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=14688

5
 Szczegółowe informacje: http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=8493

6
 Szczegółowe informacje: http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?h
7 Więcej informacji: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=178636

Opcja ponownego zgłaszania lub usuwania mapy witryny

Aby ponownie zgłosić mapę witryny do Google należy ją zaznaczyć na liście oraz kliknąć 

. Można również usunąć wcześniej zgłoszoną mapę 

Specjalizowane mapy witryn  

Poza mapami witryn zawierającymi standardowe informacje o adresach URL stron i ich 

aktualizacji można tworzyć specjalizowane mapy witryn dotyczące konkretnego typy witryn.

ostępne specjalizowane mapy witryn:  

apy witryn wiadomości2,  

 

mapy witryn geograficznych4,   

mapy witryn dla komórek5,    

mapy witryn wyszukiwarki Code Search6  

mapy witryn z dodatkowymi informacjami o obrazach7 .  

użytkownik publikuje którąś z tych specjalistycznych zawartości, to stworzenie 

specjalizowanej mapy witryny umożliwi przesłanie Google szczegółowych informacji opisowych, 

charakterystycznych dla danego typu zawartości. W takich mapach moż

informacje o tytule, opisie, dacie publikacji, słowach kluczowych (artykuły), lokalizacji 

geograficznej, czasie trwania (zawartość wideo), licencji, typach plików zawartość (kod źródłowy 

oprogramowania) oraz witrynach zaprojektowanych do przeglądania za pomocą urządzeń 

mobilnych. Umieszczenie tych danych w mapie witryny zwiększa prawdopodobieństwo 

wyświetlenia zawartości witryny w specjalizowanych wynikach wyszukiwania (np. wyszukiwaniu 

                                                      
Szczegółowe informacje: http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=10078

http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=10079
http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=14688
http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=8493
http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?h

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=178636

 

Opcja ponownego zgłaszania lub usuwania mapy witryny 

Aby ponownie zgłosić mapę witryny do Google należy ją zaznaczyć na liście oraz kliknąć 

. Można również usunąć wcześniej zgłoszoną mapę witryny. 

Poza mapami witryn zawierającymi standardowe informacje o adresach URL stron i ich 

aktualizacji można tworzyć specjalizowane mapy witryn dotyczące konkretnego typy witryn.  

ych zawartości, to stworzenie 

specjalizowanej mapy witryny umożliwi przesłanie Google szczegółowych informacji opisowych, 

charakterystycznych dla danego typu zawartości. W takich mapach można udostępniać 

ch kluczowych (artykuły), lokalizacji 

geograficznej, czasie trwania (zawartość wideo), licencji, typach plików zawartość (kod źródłowy 

oprogramowania) oraz witrynach zaprojektowanych do przeglądania za pomocą urządzeń 

mapie witryny zwiększa prawdopodobieństwo 

wyświetlenia zawartości witryny w specjalizowanych wynikach wyszukiwania (np. wyszukiwaniu 

port/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=10078  
http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=10079  
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http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=pl&topic=12640  

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=178636  



4.1.4. Statystyki map witryny 

Sekcja Mapy witryn pozwala śledzić stan map witryn oraz statystyki

w nich przesłanych. Szczegółowe informacje o wybranej mapie witryny 

jej nazwę na liście. 

Rysunek 

 

W szczegółach mapy witryny moż

została udostępniona oraz statystyki indeksowania przesłanych stron. W ten sposób mamy 

dostęp do informacji o postępach w indeksowaniu kolejnych stron naszej witryny. W przypadku 

zgłoszenia mapy witryny w niepoprawnym formacie, zostaniemy poinformowani o błędach, 

które wystąpiły podczas analizowania jej struktury. Daje to możliwość szybkiego naprawienia 

napotkanych błędów. Po wyeliminowaniu błędów i ostrzeżeń należy zgłosić ponownie mapę 

witryny, klikając w odnośnik Zgłoś ponownie

odnośnika Zobacz mapę witryny

4.2. Dostęp dla robotów 

4.2.1. Plik robots.txt 

W większości witryn istnieją strony, które nie powinny być indeksowane przez roboty 

wyszukiwarek internetowych. Mogą to być na przykład strony, na których 

pewne funkcjonalności i nie chce, aby były one widoczne w wynikach wyszukiwania. Tworzenie 

pliku robots.txt ma uzasadnienie jedynie wtedy, gdy istnieją strony, które mają być zi

przez roboty wyszukiwarek. Brak takiego pliku na serwerze oznacza zezwolenie na 

zindeksowanie wszystkich dostępnych w witrynie stron. Utworzenie reguł w pliku robots.txt 

umożliwia wskazanie robotom, których stron nie powinny indeksować. Należy pa

to tylko zalecenie dla robotów, respektowane przez uznane wyszukiwarki, które może być 

ignorowane, szczególnie w działaniach spamerskich. Dlatego dostęp do informacji poufnych 

powinien być zawsze zabezpieczony hasłem. Sekcja 

generowanie plików robots.txt oraz na usuwanie witryn, stron i obrazów z indeksu Google. 

Statystyki map witryny  

pozwala śledzić stan map witryn oraz statystyki

w nich przesłanych. Szczegółowe informacje o wybranej mapie witryny można uzyskać

Rysunek 23: Szczegółowe statystyki mapy witryny 

W szczegółach mapy witryny można sprawdzić stan i datę jej przesyłania, format w jakim 

została udostępniona oraz statystyki indeksowania przesłanych stron. W ten sposób mamy 

dostęp do informacji o postępach w indeksowaniu kolejnych stron naszej witryny. W przypadku 

y w niepoprawnym formacie, zostaniemy poinformowani o błędach, 

które wystąpiły podczas analizowania jej struktury. Daje to możliwość szybkiego naprawienia 

napotkanych błędów. Po wyeliminowaniu błędów i ostrzeżeń należy zgłosić ponownie mapę 

Zgłoś ponownie. Można także przejść do mapy witryny korzystając z 

Zobacz mapę witryny.  

Dostęp dla robotów  

Plik robots.txt  

W większości witryn istnieją strony, które nie powinny być indeksowane przez roboty 

k internetowych. Mogą to być na przykład strony, na których 

pewne funkcjonalności i nie chce, aby były one widoczne w wynikach wyszukiwania. Tworzenie 

pliku robots.txt ma uzasadnienie jedynie wtedy, gdy istnieją strony, które mają być zi

przez roboty wyszukiwarek. Brak takiego pliku na serwerze oznacza zezwolenie na 

zindeksowanie wszystkich dostępnych w witrynie stron. Utworzenie reguł w pliku robots.txt 

umożliwia wskazanie robotom, których stron nie powinny indeksować. Należy pa

to tylko zalecenie dla robotów, respektowane przez uznane wyszukiwarki, które może być 

ignorowane, szczególnie w działaniach spamerskich. Dlatego dostęp do informacji poufnych 

powinien być zawsze zabezpieczony hasłem. Sekcja Dostęp dla robotów pozwala na testowanie i 

generowanie plików robots.txt oraz na usuwanie witryn, stron i obrazów z indeksu Google. 

pozwala śledzić stan map witryn oraz statystyki indeksowania stron 

można uzyskać klikając 

 

sprawdzić stan i datę jej przesyłania, format w jakim 

została udostępniona oraz statystyki indeksowania przesłanych stron. W ten sposób mamy 

dostęp do informacji o postępach w indeksowaniu kolejnych stron naszej witryny. W przypadku 

y w niepoprawnym formacie, zostaniemy poinformowani o błędach, 

które wystąpiły podczas analizowania jej struktury. Daje to możliwość szybkiego naprawienia 

napotkanych błędów. Po wyeliminowaniu błędów i ostrzeżeń należy zgłosić ponownie mapę 

także przejść do mapy witryny korzystając z 

W większości witryn istnieją strony, które nie powinny być indeksowane przez roboty 

k internetowych. Mogą to być na przykład strony, na których użytkownik testuje 

pewne funkcjonalności i nie chce, aby były one widoczne w wynikach wyszukiwania. Tworzenie 

pliku robots.txt ma uzasadnienie jedynie wtedy, gdy istnieją strony, które mają być zignorowane 

przez roboty wyszukiwarek. Brak takiego pliku na serwerze oznacza zezwolenie na 

zindeksowanie wszystkich dostępnych w witrynie stron. Utworzenie reguł w pliku robots.txt 

umożliwia wskazanie robotom, których stron nie powinny indeksować. Należy pamiętać, że jest 

to tylko zalecenie dla robotów, respektowane przez uznane wyszukiwarki, które może być 

ignorowane, szczególnie w działaniach spamerskich. Dlatego dostęp do informacji poufnych 

pozwala na testowanie i 

generowanie plików robots.txt oraz na usuwanie witryn, stron i obrazów z indeksu Google.  



Rysunek 

 

4.2.1.1. Test pliku robots.txt 

Test pliku robots.txt jest 

dostępu zostały zdefiniowane prawidłowo.

Rysunek 

 

W formularzu wstępnie pobierana jest zawartość pliku robots.txt z

jednak testować różne wersje reguł, nie wysyłając zmian na serwer. Dla podanej treści pliku 

robots.txt można sprawdzić jak zachowa się Googlebot w odniesieniu do konkretnych adresów 

URL. W polu Adresy URL domyślnie podana jest domena główna witryny. M

Rysunek 24: Narzędzia sekcji Dostęp dla robotów 

Test pliku robots.txt  

jest narzędziem umożliwiającym sprawdzenie czy reguły blokowania 

dostępu zostały zdefiniowane prawidłowo. 

Rysunek 25: Testowanie reguł pliku robots.txt 

W formularzu wstępnie pobierana jest zawartość pliku robots.txt z

jednak testować różne wersje reguł, nie wysyłając zmian na serwer. Dla podanej treści pliku 

robots.txt można sprawdzić jak zachowa się Googlebot w odniesieniu do konkretnych adresów 

domyślnie podana jest domena główna witryny. M

 

narzędziem umożliwiającym sprawdzenie czy reguły blokowania 

 

W formularzu wstępnie pobierana jest zawartość pliku robots.txt z witryny. Można tam 

jednak testować różne wersje reguł, nie wysyłając zmian na serwer. Dla podanej treści pliku 

robots.txt można sprawdzić jak zachowa się Googlebot w odniesieniu do konkretnych adresów 

domyślnie podana jest domena główna witryny. Można w nim wpisać 



adresy URL dowolnych stron w witrynie i sprawdzić czy zastosowanie reguł z pliku robots.txt 

odnosi oczekiwany skutek - czy odpowiednie strony są blokowane dla robotów wyszukiwarek.  

Należy pamiętać, że narzędzie to podaje wyniki dla botów Google i zachowanie robotów 

innych wyszukiwarek może się różnić. Z listy rozwijanej Klient użytkownika można wybrać 

dodatkowego klienta Google, dla którego można przeprowadzić test. Dodatkowe roboty 

związane są z indeksem grafik, witryn komórkowych i z serwisami reklamowymi Google.  

 

Rysunek 26: Dodatkowe roboty Google 

 

Funkcja analizy plików robots.txt umożliwia sprawdzenie, czy plik robots.txt odpowiednio 

kontroluje dostęp do katalogów i stron (plików) witryny. Po uzupełnieniu formularza kliknij 

przycisk Test, aby sprawdzić czy roboty Google mogą uzyskać dostęp do stron oraz czy 

zablokowane zostały strony, które nie powinny być uwzględnione w wynikach wyszukiwania. 

 

 

Rysunek 27: Przykładowe wyniki testu pliku robots.txt 

 

4.2.1.2. Generowanie pliku robots.txt  

Narzędzie Generowanie pliku robots.txt umożliwia stworzenie reguł dostępu i blokowania 

na podstawie wybranych przez użytkownika parametrów.  



 

Rysunek 28: Generator plików robot.txt 

 

W pierwszym kroku należy wybrać spośród dwóch opcji domyślnego dostępu dla 

robotów. Wstępnie można zezwolić na indeksowanie całej witryny przez wszystkie roboty 

indeksujące (zalecane) lub zablokować dostęp do całej witryny wszystkim robotom (zazwyczaj 

powoduje usunięcie z wyników wyszukiwania). W następnym kroku należy określić dodatkowe 

reguły, które blokują (Zablokuj) lub zezwalają (Zezwalaj) na dostęp do pojedynczych podstron i 

katalogów, w zależności od czynności wybranej z listy rozwijanej.  

 

Rysunek 29: Wybór typu reguły 

 

Domyślnie wpis zostanie zastosowany do wszystkich robotów. Na tym etapie można 

jednak zawęzić konstruowaną regułę do wybranego robota indeksującego. Na liście rozwijanej 

Klient użytkownika użytkownik ma do wyboru roboty Google oraz opcje Wszystkie roboty i Inny 

robot... 

 



 

Rysunek 30: Lista klientów użytkownika 

 

Wybierając opcję Inny robot... można zdefiniować bota nie uwzględnionego na liście 

poprzez podanie jego user-agenta.  

 

Rysunek 31: Definiowanie innego robota 

 

W polu tekstowym Katalogi i pliki należy podać względny adres URL do katalogu lub 

pliku, który ma zostać zablokowany (lub udostępniony) dla robotów indeksujących i zatwierdzić 

cały wpis przyciskiem Dodaj regułę. Utworzona reguła pojawi się na liście.  

 

Rysunek 32: Lista zdefiniowanych reguł 

 

Następnie można dodawać kolejne reguły lub edytować czy usuwać już istniejące.  



Po zdefiniowaniu wszystkich reguł można zapisać plik klikając przycisk Pobierz lub 

kopiując wygenerowaną zawartość z pola tekstowego. Pobrany plik należy zapisać pod nazwą 

robots.txt w katalogu głównym witryny. Plik robots.txt umieszczony w podkatalogu zostanie 

zignorowany przez roboty. Przed umieszczeniem na serwerze można przetestować działanie 

reguł narzędziem Test pliku robots.txt opisanym w poprzednim punkcie.  

4.2.1.3. Meta tag noindex  

Jeżeli użytkownik nie dostępu do katalogu głównego witryny, ale możesz edytować 

pojedyncze strony, to alternatywnym rozwiązaniem jest meta tag robots. Meta tag robots o 

wartości noindex blokuje dostęp dla robotów do strony, na której został umieszczony. Powinien 

on zostać wstawiony do sekcji head, w postaci wpisu:  

<meta name="robots" content="noindex" />  

Dodatkową zaletą tego meta tagu, w porównaniu do pliku robots.txt, jest całkowite 

blokowanie indeksowania strony przez roboty, nawet jeśli prowadzi do niej link z serwisu 

zewnętrznego.  

4.2.2. Usuwanie adresów URL  

Aby usunąć treści z wyników wyszukiwania należy w pierwszej kolejności usunąć je z 

witryny, na której się znajdują lub zablokować do nich dostęp dla robotów indeksujących (co 

zostało opisane w rozdziale Dostęp dla robotów). Po wprowadzeniu tych zmian treść powinna 

zostać usunięta z wyników wyszukiwania po ponownym zindeksowaniu strony. Można jednak 

przyspieszyć ten proces. Zalecane jest to w przypadkach kiedy rodzaj treści wymaga pilnego 

usunięcia z wyników wyszukiwania, np. przypadkowo zostały ujawnione poufne dane.  W 

zależności od typu treści, należy podjąć stosowne działania.  

4.2.2.1. Usuwanie strony lub witryny z wyników wyszukiwania Google  

Usuwanie treści własnej witryny  

Aby zgłosić Google prośbę o usunięcie strony własnej witryny z wyników wyszukiwania, 

można skorzystać z narzędzia do usuwania adresów URL  

 

Rysunek 33: Narzędzie do usuwania adresów URL z SERP 

Po kliknięciu przycisku Nowa prośba o usunięcie należy podać adres URL strony lub 

witryny i zatwierdzić przyciskiem Dalej.  



 

Rysunek 34: Wysyłanie prośby o usunięcie adresu URL 

 

W następnym kroku można wybrać sposób w jaki strona ma zostać usunięta przez 

Google.  

 

Rysunek 35: Wybór sposobu usunięcia adresu URL 

 

Jeżeli strona została usunięta (zwraca kod HTTP 404 Not Found lub 410 Gone) lub dostęp 

do niej został zablokowany w pliku robots.txt lub za pomocą meta tagu robots, to należy 

zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. Z listy rozwijanej należy wybrać sposób w jaki adres URL 

ma zostać usunięty przez Google.  

 

Rysunek 36: Dostępne typy usunięcia 

 

Można całkowicie usunąć stronę z wyników wyszukiwania i jej kopię z pamięci 

podręcznej, można usunąć stronę z pamięci podręcznej, jeśli ta zawiera nieaktualne dane, a 

także można usunąć z wyników wyszukiwania wszystkie strony z katalogu wskazanego przez 

adres URL.  

Po zatwierdzeniu prośby nowe zgłoszenie pojawi się na liście, wraz z informacjami o typie 

usunięcia i obecnym statusie usuwania. Można anulować zgłoszenia widoczne na liście.  



 

Rysunek 37: Lista zgłoszeń adresów URL do usunięcia 

 

Usuwanie treści witryny zewnętrznej  

Istnieje możliwość wysyłania zgłoszeń z prośbę o usunięcie treści z witryn zewnętrznych. 

W takim przypadku należy najpierw skontaktować się z webmasterem witryny, na której 

znajduje się treść (np. Twoje dane osobowe) i poprosić o usunięcie treści. Kiedy zmiany zostaną 

wprowadzone można zgłosić prośbę o usunięcie tych treści z wyników wyszukiwania i pamięci 

podręcznej Google, używając publicznego narzędzia do usuwania adresów URL8  .  

 

Rysunek 38: Publiczne narzędzie do usuwania adresów URL 

 

Procedura usuwania adresu URL przebiega tak jak w przypadku opisanego wcześniej 

postępowania z własną witryną, z tym że jako adres URL można podać adres strony nie będącej 

własnością uzytkownika.  

4.2.2.2. Usuwanie obrazu z wyszukiwarki grafiki Google  

Postępowanie w przypadku konkretnych grafik pojawiających się w wyszukiwarce grafiki 

Google jest analogiczne do procesu usuwania strony. W pierwszej kolejności należy usunąć 

grafikę ze strony internetowej oraz usunąć odpowiedni plik graficzny z serwera lub uniemożliwić 

Googlepobieranie i indeksowanie strony poprzez odpowiedni wpis w pliku robots.txt. W 

przypadku pojedynczego pliku graficznego wpis taki może wyglądać następująco:  

User-agent: Googlebot-Image  

                                                      
8
 https://www.google.com/webmasters/tools/removals 



Disallow: /images/test.jpg  

Jeżeli grafika nie pochodzi z witryny, której użytkownik jest właścicielem, można zwrócić 

się do jej webmastera z prośbą o usunięcie. Gdy link do grafiki i odpowiedni plik graficzny 

zostaną usunięte z serwera, zmiana zostanie uwzględniona w wynikach wyszukiwania po 

ponownym zindeksowaniu witryny. Można przyspieszyć ten proces korzystając z narzędzia do 

usuwania adresów URL opisanego w punkcie Usuwanie strony lub witryny z wyników 

wyszukiwania. Procedura jest taka sama, przy czym jako adres URL należy podać dokładny adres 

URL grafiki (a nie strony, na której została umieszczona).  

Usuwanie treści dotyczy także innych produktów Google9, ale nie jest to związane 

bezpośrednio z Narzędziami dla webmasterów.  

4.3. Linki witryny  

Sekcja ta służy do zarządzania tzw. linkami do witryn pojawiającymi się w wynikach 

wyszukiwania Google. Linki do witryn są to generowane automatycznie przez Google odnośniki 

wyświetlane pod niektórymi wynikami wyszukiwania, ułatwiające użytkownikom nawigację w 

witrynie.  

 

Rysunek 39: Sekcja Linki witryny 

 

Jeżeli w pod witryną użytkownika wyświetlane są omówione wyżej linki do witryny, to 

można zdecydować o usunięciu, tych które zdaniem użytkownika są błędne lub nieodpowiednie. 

W sekcji Linki witryny można zablokować każdy z wyświetlanych w SERP linków do witryny, 

klikając opcję Zablokuj obok linku, który ma zostać usunięty. Zmiany nie będą od razu widoczne, 

aktualizacja wyników wyszukiwania wymaga pewnego czasu. Zastosowana blokada 

                                                      
9
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wyświetlania działa przez 90 dni i jest przedłużana po każdym odwiedzeniu strony Linki 

witryn. Należy także pamiętać, że aby linki do witryn zostały wyświetlone, z daną witryną musi 

być skojarzone co najmniej trzy takie linki. Jeżeli po zablokowaniu części linków zostanie mniej 

niż 3 odnośniki, to nie będą one w ogóle wyświetlane.  

4.4. Zmiana adresu  

Sekcja Zmiana adresu służy do informowania Google o przeniesieniu witryny do nowej 

domeny.  

 

Rysunek 40: Sekcja Zmiana adresu 

 

4.4.1. Informowanie Google o zmianie domeny  

Aby skorzystać z narzędzia Zmiana adresu, zarówna stara jak i nowa witryna muszą być 

dodane i zweryfikowane w Narzędziach dla webmasterów. Jeżeli obie witryny są zweryfikowane 

to w sekcji Zmiana adresu dostępna jest możliwość wyboru nowej zweryfikowanej witryny. 

Jeżeli nie ma możliwość wyboru nowej witryny, to należy sprawdzić czy nowa witryna:  

• została dodana do Narzędzi dla webmasterów i zweryfikowana  



• nie jest poddomeną poprzedniej witryny (np. dla domeny http://example.com, 

domeny http://example.com/new lub http://new.example.com są poddomenami i nie 

mogą być wykorzystane w tym narzędziu)  

• ma ustawioną preferowaną domenę (jeśli dla oryginalnej witryny określono preferowaną 

domenę, należy ją również ustawić dla nowej witryny).  

Powiadomienie Google o zmianie adresu witryny pozwala na szybsze zaktualizowanie 

indeksu wyszukiwarki internetowej i zamianę starej domeny na nową w wynikach wyszukiwania.  

4.4.2. Cofanie zmiany adresu  

W przypadku, gdy witryna została przeniesiona do nowej domeny, a następnie ma zostać 

przeniesiona z powrotem do poprzednie domeny należy skorzystać z opcji pozwalającej na 

cofnięcie powiadomienia o zmianie adresu. W pierwszej kolejności zalecane jest cofnięcie 

powiadomienia w sekcji Zmiana adresu, a dopiero potem usunięcie przekierowań 301, 

kierujących użytkowników ze starej do nowej domeny. Aby cofnąć powiadomienie, należy 

kliknąć opcję Wycofaj prośbę.  

4.5. Ustawienia  

 

Rysunek 41: Widok sekcji Ustawienia 

4.5.1. Docelowa lokalizacja geograficzna  

Ponieważ Google dąży do zwracania najbardziej trafnych wyników wyszukiwania, to 

mogą one różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej. Google stara się dopasować 

witryny do kraju użytkownika. W pierwszej kolejności Google określa lokalizację witryny na 

podstawie domeny krajowej, a następnie po adresie IP dostawcy usług hostingowych.  



Ustawienie Docelowa lokalizacja geograficzna uzupełnia informacje Google o lokalizacji 

docelowej witryny i pozwala na lepsze jej powiązanie z wynikami wyszukiwania zawężonymi do 

konkretnego kraju oraz z zapytaniami geograficznymi.  Aby zmienić lokalizację docelową, należy 

wybrać preferowaną opcję w obszarze Docelowa lokalizacja geograficzna. Wybór 

opcji Niewymieniona daje gwarancje, że witryna nie zostanie powiązana z żadnym krajem ani 

regionem.  

Funkcja ta dostępna jest tylko dla domen najwyższego poziomu (np. com, .org). Domeny 

oznaczone kodem kraju, takie jak .pl, są domyślnie powiązane z regionem geograficznym i nie 

można zmienić ich lokalizacji docelowej.  

 

Rysunek 42: Lokalizacja docelowa ustalona na podstawie domeny krajowej .pl 

 

Należy zwrócić uwagę, że narzędzie to dotyczy danych geograficznych, a nie językowych. 

Jeżeli witryna jest skierowana do użytkowników z różnych lokalizacji, to lepiej nie ograniczać jej 

zasięgu tym narzędziem.  

4.5.2. Preferowana domena  

Ustawienie Preferowana domena pozwala na wybór domeny, która ma być stosowana do 

indeksowania stron witryny. Jest to wersja jaka będzie używana w linkach do witryny w 

wynikach wyszukiwania Google.  

 

Rysunek 43: Wybór preferowanej domeny 

 

Jeżeli robot indeksujący znajdzie link w postaci http://example.com, a preferowana 

domena została ustawiona na http://www.example.com, to odnośnik zostanie potraktowany 

jako http://www.example.com (w wersji preferowanej przez webmastera).  

 



4.5.2.1. Problemy z indeksowaniem  

Jeśli preferowana domena nie jest ustawiona to adresy z www i bez www mogą być 

traktowane jako dwie niezależne strony. Gdy pojawia się komunikat, że strona nie została 

zindeksowana, to przyczyną może być występowanie jej w dwóch domenach traktowanych jako 

dwa różne serwisy (np. http://example.com i http://www.example.com). Należy dodać obie 

wersje domeny do swojego konta w Narzędziach dla webmasterów i sprawdzić status obu z nich 

oraz ustawić preferowaną domenę.  

4.5.2.2. Przekierowanie 301  

Poza wyborem preferowanej domeny, należy zastosować przekierowanie 301, aby 

użytkownicy i wyszukiwarki byli kierowani do preferowanej wersji. Przekierowanie 301 

realizowane jest po stronie serwera. Aby ustawić przekierowanie 301 na serwerze Apache, 

potrzebny jest dostęp do pliku .htaccess, w którym należy dodać reguły przekierowań. 

Przekierowanie z wersji bez www na wersję z www może wyglądać następująco:  

RewriteEngine On  
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com  
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]  

W odwrotnym przypadku wpis będzie wyglądał według wzorca:  

RewriteEngine On  
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$  
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L]  

gdzie: 

RewriteEngine On – oznacza, włączenie opcji przekserowania adresów. 

RewriteRule  - to reguły przepisywania URLi, wykonywane są jedna po drugiej, chyba, 

że na końcu, w nawiasie kwadratowym wpisane jest L co oznacza, że dana reguła jest 

ostatnia i kolejne RewriteRule nie zostaną wykonywane. 

RewriteCond - jest opcjonalnym wyrażeniem warunkowym, które musi być spełnione 

aby reguły w RewriteRule zostały wykonane. Wstawia się je przed RewriteRule. 

Wyrażenia sprawdzane są jedno po drugim ze spójnikiem logicznym AND (co oznacza, że 

wszystkie warunku muszą zostać spełnione), chyba, że na końcu w nawiasie 

kwadratowym wstawiony zostanie warunek OR. Reguły RewriteCond dotyczą tylko i 

wyłącznie pierwszej reguły RewriteRule wpisanej za nimi. 

Przekierowanie 301 stosuje się także w przypadku występowania dwóch adresów URL 

prowadzących do jednej strony, przeniesienia witryny do innej domeny lub zmiany adresu URL 

strony. 



4.5.3. Szybkość indeksowania  

Szybkość indeksowania jest ustawieniem zaawansowanym i zaleca się pozostawienie 

wartości określonych przez Google. Zmiana parametru jest wskazana jedynie w przypadku 

problemów z serwerem, na którym znajduje się witryna. Szybkość indeksowania oznacza 

szybkość wysyłania żądań przez robota podczas indeksowania witryny i nie ma wpływu na 

częstotliwość indeksowania witryny oraz  zakres indeksowania adresów URL.   

 

Rysunek 44: Ustawienie szybkości indeksowania 

4.5.4. Obsługa parametrów  

W wielu przypadkach ta sama strona jest dostępna poprzez klika adresów URL. Jest to 

jednak zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia niepożądanego powielania treści (różne 

adresy URL traktowane są jako różne strony, pomimo, że prowadzą do tej samej zawartości) 

oraz efektywności indeksowania witryny (więcej adresów URL do zindeksowania przez roboty 

wyszukiwarek). Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku stosowania parametrów dynamicznych 

(takich jak identyfikator sesji, wersja językowa) przekazywanych w adresie URL. Strona może być 

wtedy dostępna za pomocą różnych adresów URL, np.  

http://example.com/przyklad.html,  
http://example.com/przyklad.html?id=893274  
http://example.com/przyklad.html?id=893274&view=2.  

Jeżeli nie można wyeliminować dodatkowych adresów URL prowadzących do tej samej 

strony, można skorzystać z narzędzia Google, które pozwala na przesyłanie parametrów przy 

jednoczesnym powiadomieniu Google o występującym duplikowaniu. 



 

Rysunek 45: Dodawanie nowych parametrów 

W sekcji Obsługa parametrów można wskazać Google do 15 parametrów dynamicznych, 

które mają być ignorowane. W przytoczonym powyżej przykładzie występują parametry o 

nazwach id oraz view. Jeżeli doda się je jako parametry ignorowane, to wszystkie trzy adresy 

URL zostaną potraktowane jako jedna strona. Ignorowanie określonych parametrów może 

zmniejszyć ilość powielonej treści w indeksie Google i ułatwić indeksowanie danej witryny.  

Istniej również możliwość wskazania parametrów w adresie URL, które nie powinny być 

ignorowane przy indeksowaniu witryny. Przykładem może być użycie parametru dynamicznego 

do wyświetlania poszczególnych stron tej samej sekcji (np. stronicowanie długiej listy produktów 

w sklepie internetowym). W takim przypadku adresy URL poszczególnych stron wyników, np. 

http://example.com/products.html?page=1 
http://example.com/products.html?page=2,  

powinny zostać rozpoznane jako oddzielna zawartość.  



5. Twoja witryna w sieci 

Twoja witryna w sieci to zestawienie statystyk na temat widoczności witryny w wynikach 

wyszukiwania Google, słów kluczowych uznanych pr

witrynę oraz linków zewnętrznych i wewnętrznych do podstron witryny. 

Rysunek 

5.1. Wyszukiwane hasła 

Strona Wyszukiwane hasła

użytkowników. Dostarczane są najczęstsze zapytania na jakie wyszukiwarka Google zwracała 

strony danej witryny w wynikach wyszukiwania (SERP, ang.

kliknięć witryny na tych stronach wyszuk

zostaną omówione w dalszej części rozdziału. 

5.1.1. Statystyki sumaryczne 

W górnej sekcji strony wyświetlany jest wykres prezentujący liczbę wyświetleń witryny w 

wynikach wyszukiwania Google oraz li

Pod wykresem podane są dane sumaryczne dotyczące statystyk witryny w wynikach 

wyszukiwania Google:  

• liczba zapytań na jakie witryna została wyświetlona w SERP 

• liczba wyświetleń witryny w SERP 

• liczba kliknięć  witryny w SERP. 

Twoja witryna w sieci  

to zestawienie statystyk na temat widoczności witryny w wynikach 

wyszukiwania Google, słów kluczowych uznanych przez Google za najlepiej charakteryzujących 

witrynę oraz linków zewnętrznych i wewnętrznych do podstron witryny.  

 

Rysunek 46: Funkcje w sekcji Twoja witryna w sieci 

Wyszukiwane hasła  

Wyszukiwane hasła pozwala poznać sposoby znajdowania witryny przez 

użytkowników. Dostarczane są najczęstsze zapytania na jakie wyszukiwarka Google zwracała 

witryny w wynikach wyszukiwania (SERP, ang. Search Engine Results Page

kliknięć witryny na tych stronach wyszukiwania oraz inne bardziej szczegółowe informacje, które 

zostaną omówione w dalszej części rozdziału.  

Statystyki sumaryczne  

W górnej sekcji strony wyświetlany jest wykres prezentujący liczbę wyświetleń witryny w 

wynikach wyszukiwania Google oraz liczbę kliknięć w witrynę na osi czasowej. 

Pod wykresem podane są dane sumaryczne dotyczące statystyk witryny w wynikach 

liczba zapytań na jakie witryna została wyświetlona w SERP  

liczba wyświetleń witryny w SERP  

ryny w SERP.  

to zestawienie statystyk na temat widoczności witryny w wynikach 

zez Google za najlepiej charakteryzujących 

 

sposoby znajdowania witryny przez 

użytkowników. Dostarczane są najczęstsze zapytania na jakie wyszukiwarka Google zwracała 

Search Engine Results Page), liczba 

iwania oraz inne bardziej szczegółowe informacje, które 

W górnej sekcji strony wyświetlany jest wykres prezentujący liczbę wyświetleń witryny w 

czbę kliknięć w witrynę na osi czasowej.  

Pod wykresem podane są dane sumaryczne dotyczące statystyk witryny w wynikach 



 

Rysunek 47: Wykres prezentujący liczbę wyświetleń i kliknięć w Google SERP 

 

Dane na temat liczby wyświetleń i kliknięć w danym dniu można szybko uzyskać poprzez 

najechanie myszą na obszar wykresu dotyczący określonej daty.  

 

Rysunek 48: Statystyki dla określonej daty 

5.1.2. Statystyki zapytań  

Poniżej wykresu i podsumowania wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje 

dotyczące konkretnych zapytań:  

• liczba wyświetleń witryny w SERP  

• liczba kliknięć j witryny w SERP  

• CTR (współczynnik klikalności, ang. Click-Through Rate) - procent wyświetleń 

powodujących kliknięcie  

• średnia pozycja na jakiej wyświetlana była witryna.  



Rysunek 

 

Klikając dowolne zapytanie z listy, 

zapytań (wyświetlenia, kliknięcia, CTR, średnia pozycja), podzielone jednak według pozycji w 

wynikach wyszukiwania oraz strony witryny jaka została wyświetlona w wynikach. Moż

przejść bezpośrednio do strony pojawiającej się w wynikach wyszukiwania, klikając jej

(względny adres URL).  

Rysunek 

5.1.3. Filtrowanie i sortowanie statystyk 

Statystyki zapytań można filtrować według kraju i rodzaju wyszukiwania, zawężać je do 

określonego przedziału czasowego oraz sortować według jednego z dostępnych parametrów. 

Korzystając z pól rozwijanych moż

ograniczenie statystyk do jednego z rodzaju wyszukiwań. 

rodzajów wyszukiwań:  

• Grafika  

Rysunek 49: Statystyki zapytań w formie tabelarycznej 

Klikając dowolne zapytanie z listy, użytkownik uzyskuje dane statystyczne jak dla tabeli 

(wyświetlenia, kliknięcia, CTR, średnia pozycja), podzielone jednak według pozycji w 

wynikach wyszukiwania oraz strony witryny jaka została wyświetlona w wynikach. Moż

przejść bezpośrednio do strony pojawiającej się w wynikach wyszukiwania, klikając jej

Rysunek 50: Dane szczegółowe wybranego zapytania 

Filtrowanie i sortowanie statystyk  

Statystyki zapytań można filtrować według kraju i rodzaju wyszukiwania, zawężać je do 

łu czasowego oraz sortować według jednego z dostępnych parametrów. 

Korzystając z pól rozwijanych można filtrować prezentowane wyniki. Dostępne jest 

ograniczenie statystyk do jednego z rodzaju wyszukiwań. Użytkownik do wyboru ma

 

dane statystyczne jak dla tabeli 

(wyświetlenia, kliknięcia, CTR, średnia pozycja), podzielone jednak według pozycji w 

wynikach wyszukiwania oraz strony witryny jaka została wyświetlona w wynikach. Można 

przejść bezpośrednio do strony pojawiającej się w wynikach wyszukiwania, klikając jej nazwę 

 

Statystyki zapytań można filtrować według kraju i rodzaju wyszukiwania, zawężać je do 

łu czasowego oraz sortować według jednego z dostępnych parametrów.  

filtrować prezentowane wyniki. Dostępne jest 

Użytkownik do wyboru ma kilka 



• Komórka (smartfon)  

• Sieć  

• Urządzenie przenośne  

• Wszystkie (domyślne, statystyki dla wszystkich rodzajów).  

 

Rysunek 51: Filtrowanie wg rodzaju zapytań 

 

Przy filtrowaniu danych według rodzaju zapytań łączna liczba zapytań dla widoku 

Wszystkie może być mniejsza niż suma liczby zapytań dla poszczególnych rodzajów zapytania, 

ponieważ zapytanie może powtarzać się w różnych widokach.  

Wybierając datę początkową i końcową z kalendarza, można wyświetlić statystyki 

zapytań dla określonego przedziału czasowego, co może pomóc w analizie statystyk zapytań 

dotyczących konkretnego okresu czasu.  

 

Rysunek 52: Filtrowanie wg przedziału czasowego 

Statystyki zapytań mogą być również filtrowane według kraju użytkowników, 

korzystających z wyszukiwarki Google.  



Rysunek 

 

Informacje wyświetlane w tabeli pod wykresem mogą być sortowane rosn

malejąco poprzez kliknięcie w nazwę kolumny. Dwukrotne kliknięcie w tą samą nazwę powoduje 

odwrócenie kierunku sortowania. Kolumna po której odbywa się sortowanie oraz jego kierunek 

oznaczone są strzałką. 

Rysunek 

W celu śledzenia statystyk dotyczących tylko wybranych zapytań, które interesują 

użytkownika szczególnie (np. chce osiągnąć wysoką pozycję w SERP dla danego słowa 

kluczowego) można oznaczyć je gwiazdką.

Rysunek 

Statystyki dotyczące tylko tych wybranych zapytań można wyświetlić przechodząc do 

zakładki Oznaczone gwiazdką

Najczęstsze zapytania. 

 

Rysunek 53: Filtrowanie wg kraju użytkownika 

Informacje wyświetlane w tabeli pod wykresem mogą być sortowane rosn

malejąco poprzez kliknięcie w nazwę kolumny. Dwukrotne kliknięcie w tą samą nazwę powoduje 

odwrócenie kierunku sortowania. Kolumna po której odbywa się sortowanie oraz jego kierunek 

Rysunek 54: Sortowanie malejące wg liczby kliknięć 

 

W celu śledzenia statystyk dotyczących tylko wybranych zapytań, które interesują 

szczególnie (np. chce osiągnąć wysoką pozycję w SERP dla danego słowa 

oznaczyć je gwiazdką. 

Rysunek 55: Wyróżnianie wybranych zapytań 

 

Statystyki dotyczące tylko tych wybranych zapytań można wyświetlić przechodząc do 

Oznaczone gwiazdką. Aby powrócić do pełnych statystyk, należy wybrać

Rysunek 56: Zakładki statystyk 

Informacje wyświetlane w tabeli pod wykresem mogą być sortowane rosnąco lub 

malejąco poprzez kliknięcie w nazwę kolumny. Dwukrotne kliknięcie w tą samą nazwę powoduje 

odwrócenie kierunku sortowania. Kolumna po której odbywa się sortowanie oraz jego kierunek 

 

W celu śledzenia statystyk dotyczących tylko wybranych zapytań, które interesują 

szczególnie (np. chce osiągnąć wysoką pozycję w SERP dla danego słowa 

 

Statystyki dotyczące tylko tych wybranych zapytań można wyświetlić przechodząc do 

należy wybrać zakładkę 

 



5.1.4. Eksport danych 

Zestawienie tabelaryczne można wyeksportować do pliku w formacie CSV poprzez link 

Pobierz tę tabelę znajdujący się na dole strony.

 

Wyeksportowany plik można zapisać na dysku twardym i poddawać analizie lub edycji w 

arkuszu kalkulacyjnym. 

Rysunek 

 

5.1.5. Wykorzystanie statystyk do działań / analiz

Dane z sekcji Wyszukiwane hasła

wyszukiwarek internetowych (SEO

mogą następnie doprowadzić do uzyskania lepszej pozycji w wynikach wyszukiw

oczekiwane słowa kluczowe.  

Lista haseł powodujących wyświetlenie w wynikach wyszukiwania powinna zostać 

przeszukana pod kątem spodziewanych słów kluczowych.

statystyki są niezadowalające, może to oznaczać, że

nimi powiązanych lub, że są one mało wartościowe. Z kolei wystąpienie nieoczekiwanych słów 

kluczowych, które nie występują w witrynie (np. Viagra), może oznaczać, że witryna została 

zaatakowana przez hakera. Więc

oprogramowanie.  

Analizując współczynnik kliknięć CTR, czyli procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby 

wyświetleń witryny w SERP, moż

wynikach wyszukiwania. Niski współczynnik CTR może oznaczać, że wizytówka witryny 

wyświetlana w odpowiedzi na zapytanie jest mało interesująca lub niezgodna z treścią 

zapytania. Sposób prezentacji witryny w SERP 

Eksport danych  

Zestawienie tabelaryczne można wyeksportować do pliku w formacie CSV poprzez link 

znajdujący się na dole strony. 

 

Rysunek 57: Opcja eksportu statystyk 

Wyeksportowany plik można zapisać na dysku twardym i poddawać analizie lub edycji w 

Rysunek 58: Widok danych w arkuszu kalkulacyjnym 

Wykorzystanie statystyk do działań / analizy SEO  

Wyszukiwane hasła mogą posłużyć do optymalizacji witryny pod kątem 

wyszukiwarek internetowych (SEO, ang. Search Engine Optimization). Działania optymalizacyjne 

mogą następnie doprowadzić do uzyskania lepszej pozycji w wynikach wyszukiw

 

Lista haseł powodujących wyświetlenie w wynikach wyszukiwania powinna zostać 

przeszukana pod kątem spodziewanych słów kluczowych.  Jeżeli słowa te nie występują lub ich 

statystyki są niezadowalające, może to oznaczać, że w witrynie znajduje się zbyt mało treści z 

nimi powiązanych lub, że są one mało wartościowe. Z kolei wystąpienie nieoczekiwanych słów 

kluczowych, które nie występują w witrynie (np. Viagra), może oznaczać, że witryna została 

zaatakowana przez hakera. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Diagnostyka 

Analizując współczynnik kliknięć CTR, czyli procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby 

wyświetleń witryny w SERP, można podjąć działania w celu optymalizacji wyświetlania witryny w 

wynikach wyszukiwania. Niski współczynnik CTR może oznaczać, że wizytówka witryny 

wyświetlana w odpowiedzi na zapytanie jest mało interesująca lub niezgodna z treścią 

ji witryny w SERP użytkownik może poprawić poprzez odpowiednie 

Zestawienie tabelaryczne można wyeksportować do pliku w formacie CSV poprzez link 

Wyeksportowany plik można zapisać na dysku twardym i poddawać analizie lub edycji w 

 

mogą posłużyć do optymalizacji witryny pod kątem 

). Działania optymalizacyjne 

mogą następnie doprowadzić do uzyskania lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania na 

Lista haseł powodujących wyświetlenie w wynikach wyszukiwania powinna zostać 

Jeżeli słowa te nie występują lub ich 

w witrynie znajduje się zbyt mało treści z 

nimi powiązanych lub, że są one mało wartościowe. Z kolei wystąpienie nieoczekiwanych słów 

kluczowych, które nie występują w witrynie (np. Viagra), może oznaczać, że witryna została 

Diagnostyka -> Złośliwe 

Analizując współczynnik kliknięć CTR, czyli procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby 

podjąć działania w celu optymalizacji wyświetlania witryny w 

wynikach wyszukiwania. Niski współczynnik CTR może oznaczać, że wizytówka witryny 

wyświetlana w odpowiedzi na zapytanie jest mało interesująca lub niezgodna z treścią 

poprawić poprzez odpowiednie 



skonstruowanie tagu <title>

atrakcyjnej dla użytkowników, unikalnej zawartości stron.

5.1.6. Rozbieżności statystyk

Statystyki w sekcji Wyszukiwane hasła

inne narzędzia, takie jak Google Analytics z powodu różnic w generowaniu tych statystyk. 

Różnice mogą dotyczyć: eliminowania duplikatów i odwiedzin robotów, śledzenia ruchu 

generowanych przez wszystkich użytkowników lub tylko tych z włączoną obsługą JavaScript 

(Google Analytics), opóźnień w publikowaniu danych.

5.2. Linki do Twojej witryny 

Strona ta wyświetla linki do 

prowadzących do niej. Należy brać pod uwagę, że lista ta nie musi zawierać wszystkich linków 

prowadzących do witryny, jednak jest ona rozszerzona w stosunku do próbki linków jaką zwróci 

wyszukiwarka Google w odpowiedzi na zapytanie 

5.2.1. Linki zewnętrzne 

Linki przychodzące do witryny i ich jakość stanowią bardzo ważny element wpływający na 

jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Dlatego należy monitorować liczbę linków zewnętrznych, 

ich teksty zakotwiczenia oraz jakość serwisów linkują

ustalana jakość oraz tematyka witryny. Próbkę takich danychuzytkownik otrzymuje w sekcji 

do Twojej witryny. 
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<title> oraz meta tagu description
10. Istotne jest także samo budowanie 

atrakcyjnej dla użytkowników, unikalnej zawartości stron.  

Rozbieżności statystyk   

Wyszukiwane hasła mogą różnić się od danych prezentowanych przez 

inne narzędzia, takie jak Google Analytics z powodu różnic w generowaniu tych statystyk. 

Różnice mogą dotyczyć: eliminowania duplikatów i odwiedzin robotów, śledzenia ruchu 

ych przez wszystkich użytkowników lub tylko tych z włączoną obsługą JavaScript 

(Google Analytics), opóźnień w publikowaniu danych. 

Linki do Twojej witryny  

Strona ta wyświetla linki do danej witryny znalezione w innych serwisach internetowych 

. Należy brać pod uwagę, że lista ta nie musi zawierać wszystkich linków 

prowadzących do witryny, jednak jest ona rozszerzona w stosunku do próbki linków jaką zwróci 

wyszukiwarka Google w odpowiedzi na zapytanie link:www.example.com. 

nki zewnętrzne  

Linki przychodzące do witryny i ich jakość stanowią bardzo ważny element wpływający na 

jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Dlatego należy monitorować liczbę linków zewnętrznych, 

ich teksty zakotwiczenia oraz jakość serwisów linkujących. Między innymi na tej podstawie jest 

ustalana jakość oraz tematyka witryny. Próbkę takich danychuzytkownik otrzymuje w sekcji 

Rysunek 59: Sekcja Linki do Twojej witryny 
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. Istotne jest także samo budowanie 

mogą różnić się od danych prezentowanych przez 

inne narzędzia, takie jak Google Analytics z powodu różnic w generowaniu tych statystyk. 

Różnice mogą dotyczyć: eliminowania duplikatów i odwiedzin robotów, śledzenia ruchu 

ych przez wszystkich użytkowników lub tylko tych z włączoną obsługą JavaScript 

witryny znalezione w innych serwisach internetowych 

. Należy brać pod uwagę, że lista ta nie musi zawierać wszystkich linków 

prowadzących do witryny, jednak jest ona rozszerzona w stosunku do próbki linków jaką zwróci 

.  

Linki przychodzące do witryny i ich jakość stanowią bardzo ważny element wpływający na 

jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Dlatego należy monitorować liczbę linków zewnętrznych, 

ędzy innymi na tej podstawie jest 

ustalana jakość oraz tematyka witryny. Próbkę takich danychuzytkownik otrzymuje w sekcji Linki 

 

  



Domyślnie wyświetlana jest tabela z listą stron 

niego prowadzących. Możma 

strony witryny przez kliknięcie liczby linków na liście lub dopisanie adresu wz

podstrony w polu tekstowym. 

Rysunek 

 

Obok adresu URL podana jest 

znaleziony przez robota. Klikając dany adres URL można przejść bezpośrednio do serwisu 

zewnętrznego, który linkował 

5.2.2. Anchor teksty 

Przechodząc do zakładki 

poprzez jakie najczęściej linkują do 

tekstami).  

 

Po kliknięciu w konkretną frazę wyświetlone zostają znalezione anchor teksty z 

uwzględnieniem wielkości liter. 

Domyślnie wyświetlana jest tabela z listą stron danego serwisu oraz liczbą linków do 

 wyświetlić strony, które zawierają linki prowadzące do konkretnej 

witryny przez kliknięcie liczby linków na liście lub dopisanie adresu wz

podstrony w polu tekstowym.  

Rysunek 60: Linki zewnętrzne do konkretnej strony witryny 

Obok adresu URL podana jest również data, kiedy link na tej stronie był ostatnio 

znaleziony przez robota. Klikając dany adres URL można przejść bezpośrednio do serwisu 

 do witryny.  

Anchor teksty  

Przechodząc do zakładki Tekst zakotwiczenia, można uzyskać 

poprzez jakie najczęściej linkują do witryny serwisy zewnętrzne (nazywanych też anchor 

Rysunek 61: Lista anchor tekstów 

Po kliknięciu w konkretną frazę wyświetlone zostają znalezione anchor teksty z 

zględnieniem wielkości liter.  

serwisu oraz liczbą linków do 

wyświetlić strony, które zawierają linki prowadzące do konkretnej 

witryny przez kliknięcie liczby linków na liście lub dopisanie adresu względnego 

 

 

kiedy link na tej stronie był ostatnio 

znaleziony przez robota. Klikając dany adres URL można przejść bezpośrednio do serwisu 

można uzyskać zestawienie tekstów 

serwisy zewnętrzne (nazywanych też anchor 

 

Po kliknięciu w konkretną frazę wyświetlone zostają znalezione anchor teksty z 



Rysunek 

 

Teksty zakotwiczenia to frazy, które zostały umieszczone pomiędzy znacznikami HTML 

<a> <a/> z adresem URL prowadzącym do witryny, np.: 

<a href="http://www.example.com" title="keyword">

Na tej liście użytkownik może poszukiwać 

innymi od liczby linków zawierających te słowa zależy pozycja witryny 

na zapytanie zawierające słowa kluczowe. 

5.2.3. Operator link 

Podobną próbkę linków do dowolnej witryny (np. witryny konkurencyjnej) można 

uzyskać przeprowadzając wyszukiwanie z operatorem link:. Aby wyświetlić strony zawierające 

link do witryny http://www.example.com

link:www.example.com,

pamiętając, że między operatorem a adresem URL nie może wystąpić spacja. 

5.2.4. Eksport danych 

Dane można wyeksportować do pliku CSV, podobnie jak w przypadku listy słów 

kluczowych. Pod listą linków znajdują się odnośniki do plików CSV. 

 

Korzystając z odnośnika 

liczbą linków im odpowiadającą.

Rysunek 

 

Rysunek 62: Wersje znalezionego anchor tekstu 

Teksty zakotwiczenia to frazy, które zostały umieszczone pomiędzy znacznikami HTML 

z adresem URL prowadzącym do witryny, np.:  

href="http://www.example.com" title="keyword">keyword

użytkownik może poszukiwać preferowanych słów kluczowych. Między 

innymi od liczby linków zawierających te słowa zależy pozycja witryny w wynikach wyszukiwania 

słowa kluczowe.  

 

Podobną próbkę linków do dowolnej witryny (np. witryny konkurencyjnej) można 

uzyskać przeprowadzając wyszukiwanie z operatorem link:. Aby wyświetlić strony zawierające 

http://www.example.com, należy wpisać w polu wyszukiwania Google zapytanie 

link:www.example.com,  

pamiętając, że między operatorem a adresem URL nie może wystąpić spacja. 

Eksport danych  

Dane można wyeksportować do pliku CSV, podobnie jak w przypadku listy słów 

stą linków znajdują się odnośniki do plików CSV.  

 

Rysunek 63: Opcje eksportu danych 

Korzystając z odnośnika Pobierz tę tabelę możemy pobrać zestawienie stron witryny z 

liczbą linków im odpowiadającą. 

Rysunek 64: Widok liczby linków w arkuszu kalkulacyjnym 

Teksty zakotwiczenia to frazy, które zostały umieszczone pomiędzy znacznikami HTML 

keyword</a>  

preferowanych słów kluczowych. Między 

w wynikach wyszukiwania 

Podobną próbkę linków do dowolnej witryny (np. witryny konkurencyjnej) można 

uzyskać przeprowadzając wyszukiwanie z operatorem link:. Aby wyświetlić strony zawierające 

isać w polu wyszukiwania Google zapytanie  

pamiętając, że między operatorem a adresem URL nie może wystąpić spacja.  

Dane można wyeksportować do pliku CSV, podobnie jak w przypadku listy słów 

możemy pobrać zestawienie stron witryny z 

 

 



 

Opcja Pobierz wszystkie linki zewnętrzne

zewnętrznych, adresami URL stron witryny do których prowadzą oraz datą aktualizacji.

Rysunek 65

 

5.3 Słowa kluczowe 

Sekcja Słowa kluczowe

najważniejsze podczas indeksowania przez Google 

 

5.3.1. Interpretowanie witryny przez Google 

Najważniejsze słowa kluczowe, w powiązaniu z listą najczęstszych zapytań (sekcja

Wyszukiwane hasła) oraz listą najczęstszych tekstów zakotwiczenia (sekcja

witryny), dają nam informacje o sposobie interpretowania witryny przez Google.

najważniejszych słów kluczowych jest tworzona między innymi na podstawie częstotliwości z 

jaką występują one na stronach witryny, ich pozycji w strukturze HTML oraz

znacznikami HTML (<h1> - <h6>,

kluczowego pokazany jest graficzny wskaźnik znaczenia jakie zostało nadane słowu podczas 

indeksowania przez robota wyszukiwarki. 

Po kliknięciu w słowo kluczowe 

tego słowa w witrynie oraz listę stron serwisu, na których je znaleziono, wraz z odnośnikami do 

tych stron.  

Pobierz wszystkie linki zewnętrzne udostępnia plik z listą wszystkich linków 

zewnętrznych, adresami URL stron witryny do których prowadzą oraz datą aktualizacji.

65: Widok linków do witryny w arkuszu kalkulacyjnym

Słowa kluczowe  

Słowa kluczowe dostarcza listę słów kluczowych, które zostały uznane za 

najważniejsze podczas indeksowania przez Google danej witryny.  

Rysunek 66: Słowa kluczowe witryny 

Interpretowanie witryny przez Google  

Najważniejsze słowa kluczowe, w powiązaniu z listą najczęstszych zapytań (sekcja

) oraz listą najczęstszych tekstów zakotwiczenia (sekcja

), dają nam informacje o sposobie interpretowania witryny przez Google.

najważniejszych słów kluczowych jest tworzona między innymi na podstawie częstotliwości z 

jaką występują one na stronach witryny, ich pozycji w strukturze HTML oraz

<h6>, <strong>, <em>, <b>, <i>, <u>

kluczowego pokazany jest graficzny wskaźnik znaczenia jakie zostało nadane słowu podczas 

indeksowania przez robota wyszukiwarki.  

Po kliknięciu w słowo kluczowe użytkownik otrzymuje informację o liczbie wystąpień 

tego słowa w witrynie oraz listę stron serwisu, na których je znaleziono, wraz z odnośnikami do 

udostępnia plik z listą wszystkich linków 

zewnętrznych, adresami URL stron witryny do których prowadzą oraz datą aktualizacji. 

 

Widok linków do witryny w arkuszu kalkulacyjnym 

dostarcza listę słów kluczowych, które zostały uznane za 

 

Najważniejsze słowa kluczowe, w powiązaniu z listą najczęstszych zapytań (sekcja 

) oraz listą najczęstszych tekstów zakotwiczenia (sekcja Linki do Twojej 

), dają nam informacje o sposobie interpretowania witryny przez Google. Lista 

najważniejszych słów kluczowych jest tworzona między innymi na podstawie częstotliwości z 

jaką występują one na stronach witryny, ich pozycji w strukturze HTML oraz wyróżnień 

<em>, <b>, <i>, <u>). Obok każdego słowa 

kluczowego pokazany jest graficzny wskaźnik znaczenia jakie zostało nadane słowu podczas 

informację o liczbie wystąpień 

tego słowa w witrynie oraz listę stron serwisu, na których je znaleziono, wraz z odnośnikami do 



Rysunek 

 

Jeżeli słowa kluczowe nie opisują dobrze zawartości witryny, należy rozważyć 

optymalizację zawartości stron pod tym kątem. Należy przy tym pamiętać, że nadmierne 

nasycenie treści stron słowami kluczowymi lub umieszczanie ich w sekcjach ukrytych dla 

użytkowników może zostać 

webmasterów
11. Może to także być przyczyną usunięcia tych słów kluczowych z listy. 

5.3.2. Brak słów kluczowych 

Brak oczekiwanych słów kluczowych może być spowodowany problemami w 

zindeksowaniu wszystkich stron witryny. 

-> Błędy indeksowania. Przy braku odpowiedniego linkowania robot wyszukiwarki internetowej 

może nie widzieć niektórych stron. Przesyłając mapę witryny 

Google posiada informacje o wszystkich podstronach witryny. Szczegółowe informacje na temat 

tworzenia i dodawania map witryn 

witryny. 

5.4. Linki wewnętrzne 

Każda witryna zawiera grupę odnośników wewnętrznych, linkujących do innych stron w 

tej samej witrynie, które służą do nawigacji po strukturze serwisu. Są one także ważne z punktu 

widzenia poruszania się robota indeksującego kolejne podstrony. Z kolei liczb

wewnętrznych do konkretnej strony oraz poziom jej zagnieżdżenia w strukturze witryny składają 

się na informację o relatywnym poziomie jej ważności. Dane te mogą zostać wykorzystane do 

stworzenia harmonogramu indeksowania poszczególnych stron witry
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Rysunek 67: Informacje dotyczące słowa kluczowego 

owe nie opisują dobrze zawartości witryny, należy rozważyć 

optymalizację zawartości stron pod tym kątem. Należy przy tym pamiętać, że nadmierne 

nasycenie treści stron słowami kluczowymi lub umieszczanie ich w sekcjach ukrytych dla 

użytkowników może zostać potraktowane przez Google jako naruszenie 

. Może to także być przyczyną usunięcia tych słów kluczowych z listy. 

Brak słów kluczowych  

Brak oczekiwanych słów kluczowych może być spowodowany problemami w 

kich stron witryny. Więcej o błędach indeksowania w punkcie 

Przy braku odpowiedniego linkowania robot wyszukiwarki internetowej 

może nie widzieć niektórych stron. Przesyłając mapę witryny użytkownik ma 

Google posiada informacje o wszystkich podstronach witryny. Szczegółowe informacje na temat 

tworzenia i dodawania map witryn można znaleźć w punkcie Konfiguracja witryny 

Linki wewnętrzne  

Każda witryna zawiera grupę odnośników wewnętrznych, linkujących do innych stron w 

tej samej witrynie, które służą do nawigacji po strukturze serwisu. Są one także ważne z punktu 

widzenia poruszania się robota indeksującego kolejne podstrony. Z kolei liczb

wewnętrznych do konkretnej strony oraz poziom jej zagnieżdżenia w strukturze witryny składają 

się na informację o relatywnym poziomie jej ważności. Dane te mogą zostać wykorzystane do 

stworzenia harmonogramu indeksowania poszczególnych stron witry
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owe nie opisują dobrze zawartości witryny, należy rozważyć 

optymalizację zawartości stron pod tym kątem. Należy przy tym pamiętać, że nadmierne 

nasycenie treści stron słowami kluczowymi lub umieszczanie ich w sekcjach ukrytych dla 

potraktowane przez Google jako naruszenie Wskazówek dla 

. Może to także być przyczyną usunięcia tych słów kluczowych z listy.  

Brak oczekiwanych słów kluczowych może być spowodowany problemami w 

ięcej o błędach indeksowania w punkcie Diagnostyka 

Przy braku odpowiedniego linkowania robot wyszukiwarki internetowej 

użytkownik ma pewność, że 

Google posiada informacje o wszystkich podstronach witryny. Szczegółowe informacje na temat 

Konfiguracja witryny -> Mapy 

Każda witryna zawiera grupę odnośników wewnętrznych, linkujących do innych stron w 

tej samej witrynie, które służą do nawigacji po strukturze serwisu. Są one także ważne z punktu 

widzenia poruszania się robota indeksującego kolejne podstrony. Z kolei liczba linków 

wewnętrznych do konkretnej strony oraz poziom jej zagnieżdżenia w strukturze witryny składają 

się na informację o relatywnym poziomie jej ważności. Dane te mogą zostać wykorzystane do 

stworzenia harmonogramu indeksowania poszczególnych stron witryny. Sekcja Linki 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=35769  



wewnętrzne zawiera listę przykładowych linków wewnętrznych znalezionych podczas 

indeksowania.  

Rysunek 

 

W widoku domyślnym 

wewnętrznych do niej prowadzącą. Listę adresów URL stron linkujących do danej strony witryny 

można wyświetlić klikając liczbę linków na liście lub wpisując adres względny strony w polu 

tekstowym.  

Rysunek 

 

Obok adresów URL podana jest data ostatniego odnalezienia linku odnośnika przez 

robota wyszukiwarki. Po kliknięciu adresu URL 

zawierającą link wewnętrzny. 

5.4.1. Zapobieganie błędnym linkom 

Listę linków wewnętrznych można wykorzystać w przypadku reorganizacji struktury 

witryny, aby zapobiec powstaniu nieprawidłowych odnośników. 

jej adres URL należy sprawdź czy istnieją strony do nie linkuj

usunąć link odwołujący się do starego adresu URL. 

zawiera listę przykładowych linków wewnętrznych znalezionych podczas 

Rysunek 68: Zestawienie informacji o linkach wewnętrznych

W widoku domyślnym użytkownik otrzymuje listę stron witryny wraz z liczbą linków 

wewnętrznych do niej prowadzącą. Listę adresów URL stron linkujących do danej strony witryny 

można wyświetlić klikając liczbę linków na liście lub wpisując adres względny strony w polu 

Rysunek 69: Lista linkujących stron wewnętrznych 

Obok adresów URL podana jest data ostatniego odnalezienia linku odnośnika przez 

robota wyszukiwarki. Po kliknięciu adresu URL użytkownik zostaje przekierowan

zawierającą link wewnętrzny.  

ganie błędnym linkom  

Listę linków wewnętrznych można wykorzystać w przypadku reorganizacji struktury 

witryny, aby zapobiec powstaniu nieprawidłowych odnośników. Usuwając 

sprawdź czy istnieją strony do nie linkujące.  Jeśli tak,

link odwołujący się do starego adresu URL.  

zawiera listę przykładowych linków wewnętrznych znalezionych podczas 

 

Zestawienie informacji o linkach wewnętrznych 

ny wraz z liczbą linków 

wewnętrznych do niej prowadzącą. Listę adresów URL stron linkujących do danej strony witryny 

można wyświetlić klikając liczbę linków na liście lub wpisując adres względny strony w polu 

 

Obok adresów URL podana jest data ostatniego odnalezienia linku odnośnika przez 

przekierowany na stronę 

Listę linków wewnętrznych można wykorzystać w przypadku reorganizacji struktury 

Usuwając  stronę lub zmieniając 

Jeśli tak, należy poprawić lub 



5.4.2. Linki wewnętrzne a kolejność indeksowania 

Warto również przeanalizować listę pod kątem stosunku ważności strony

wewnętrznych do niej prowadzący

większą liczbę linków wewnętrznych i znajdować się wyżej w strukturze serwisu niż strony mniej 

istotne. Zwiększa to szanse na szybsze zindeksowanie jej przez roboty wyszukiwarek 

internetowych oraz umieszczenie w wynikach wyszukiwania. 

5.4.3. Brak linków wewnętrznych 

Jeżeli nie wyświetlane są żadne dane, 

indeksowania (sekcja Diagnostyka 

Rysunek 

 

Sytuacja taka może być również spowodowana faktem, że Googlebot nie pobrał jeszcze 

informacji na temat struktury witryny, szczególnie jeśli jest ona stosunkowo nowa. 

5.5. Statystyki subskrybentów 

Strona ta dotyczy kanałów i

publikowania informacji o aktualizacjach (np. nowe wpisy czy produkty). Internauci mogą 

subskrybować te kanały za pomocą różnych aplikacji, dzięki czemu mogą automatycznie śledzić 

serwisy i blogi, bez odwiedzania ich w przeglądarce internetowej. 

Jeżeli użytkownik posiada

subskrybentów będzie udostępniała informacje na temat liczby użytkowników subskrybujących 

kanały za pomocą narzędzi Googl

subskrybentów w produktach Google, to nie zostanie uwzględniony w statystykach. 

Linki wewnętrzne a kolejność indeksowania  

Warto również przeanalizować listę pod kątem stosunku ważności strony

wewnętrznych do niej prowadzących. Strona, która ma duży priorytet, powinna posiadać 

większą liczbę linków wewnętrznych i znajdować się wyżej w strukturze serwisu niż strony mniej 

istotne. Zwiększa to szanse na szybsze zindeksowanie jej przez roboty wyszukiwarek 

zczenie w wynikach wyszukiwania.  

Brak linków wewnętrznych  

Jeżeli nie wyświetlane są żadne dane, należy sprawdzić stronę pod kątem błędów 

Diagnostyka -> Błędy indeksowania).   

Rysunek 70: Brak danych na temat linków wewnętrznych 

Sytuacja taka może być również spowodowana faktem, że Googlebot nie pobrał jeszcze 

informacji na temat struktury witryny, szczególnie jeśli jest ona stosunkowo nowa. 

Statystyki subskrybentów  

Strona ta dotyczy kanałów informacyjnych witryny, takich jak RSS i Atom, używanych do 

publikowania informacji o aktualizacjach (np. nowe wpisy czy produkty). Internauci mogą 

subskrybować te kanały za pomocą różnych aplikacji, dzięki czemu mogą automatycznie śledzić 

bez odwiedzania ich w przeglądarce internetowej.  

użytkownik posiada kanał informacyjny w swojej witrynie, to sekcja 

będzie udostępniała informacje na temat liczby użytkowników subskrybujących 

kanały za pomocą narzędzi Google (np. Google Reader, iGoogle). Jeśli kanał nie ma żadnych 

subskrybentów w produktach Google, to nie zostanie uwzględniony w statystykach. 

Warto również przeanalizować listę pod kątem stosunku ważności strony i  liczby linków 

ch. Strona, która ma duży priorytet, powinna posiadać 

większą liczbę linków wewnętrznych i znajdować się wyżej w strukturze serwisu niż strony mniej 

istotne. Zwiększa to szanse na szybsze zindeksowanie jej przez roboty wyszukiwarek 

stronę pod kątem błędów 

 

Sytuacja taka może być również spowodowana faktem, że Googlebot nie pobrał jeszcze 

informacji na temat struktury witryny, szczególnie jeśli jest ona stosunkowo nowa.  

nformacyjnych witryny, takich jak RSS i Atom, używanych do 

publikowania informacji o aktualizacjach (np. nowe wpisy czy produkty). Internauci mogą 

subskrybować te kanały za pomocą różnych aplikacji, dzięki czemu mogą automatycznie śledzić 

kanał informacyjny w swojej witrynie, to sekcja Statystyki 

będzie udostępniała informacje na temat liczby użytkowników subskrybujących 

). Jeśli kanał nie ma żadnych 

subskrybentów w produktach Google, to nie zostanie uwzględniony w statystykach.  



Rysunek 

 

Dane te mogą posłużyć do oceny popularności

jej użytkowników. Należy brać pod uwagę

statystyki te nie uwzględniają użytkowników używających innego oprogramowania do śledzenia 

kanału.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 71: Sekcja Statystyki subskrybentów 

Dane te mogą posłużyć do oceny popularności witryny wśród internautów oraz lojalności 

jej użytkowników. Należy brać pod uwagę to, że liczba subskrybentów może być większa, gdyż 

statystyki te nie uwzględniają użytkowników używających innego oprogramowania do śledzenia 

 

witryny wśród internautów oraz lojalności 

, że liczba subskrybentów może być większa, gdyż 

statystyki te nie uwzględniają użytkowników używających innego oprogramowania do śledzenia 



6. Diagnostyka  

Kategoria Diagnostyka

obszarach wymagających optymalizacji.

Tutaj dostarczane są informacje na temat statystyk i błędów indeksowania, dane na 

temat złośliwego oprogramowania odnalezi

w kodzie HTML. 

6.1. Złośliwe oprogramowanie 

Sekcja Złośliwe oprogramowanie

oprogramowaniu odnalezionym na serwerze witryny. 

Rysunek 

 

Jeżeli pojawią się w tej sekcji jakiekolwiek informacje o złośliwym oprogramowaniu, 

należy jak najszybciej naprawić problem. Zainfekowana witryna może stracić zaufanie w 

Internecie oraz zostać usunięta z wyników wyszukiwania. 

6.1.1. Żądanie ponownego rozpatrzenia zgłoszenia 

W przypadku gdy pozycja witryny w wynikach wyszukiwania uległa pogo

jak została ona zainfekowana złośliwym oprogramowaniem (lub z innych powodów), należy po 

rozwiązaniu problemu na serwerze zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie 

Diagnostyka dostarcza webmasterom informacji o potencjalnych błędach lub 

obszarach wymagających optymalizacji. 

Tutaj dostarczane są informacje na temat statystyk i błędów indeksowania, dane na 

temat złośliwego oprogramowania odnalezionego w witrynie oraz sugestie dotyczące poprawek 

 

Rysunek 72: Funkcje w sekcji Diagnostyka 

 

Złośliwe oprogramowanie  

Złośliwe oprogramowanie dostarcza informacji o ewentualnym złośliwym 

oprogramowaniu odnalezionym na serwerze witryny.  

Rysunek 73: Sekcja Złośliwe oprogramowanie 

Jeżeli pojawią się w tej sekcji jakiekolwiek informacje o złośliwym oprogramowaniu, 

ży jak najszybciej naprawić problem. Zainfekowana witryna może stracić zaufanie w 

Internecie oraz zostać usunięta z wyników wyszukiwania.  

Żądanie ponownego rozpatrzenia zgłoszenia  

W przypadku gdy pozycja witryny w wynikach wyszukiwania uległa pogo

jak została ona zainfekowana złośliwym oprogramowaniem (lub z innych powodów), należy po 

rozwiązaniu problemu na serwerze zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie 

dostarcza webmasterom informacji o potencjalnych błędach lub 

Tutaj dostarczane są informacje na temat statystyk i błędów indeksowania, dane na 

onego w witrynie oraz sugestie dotyczące poprawek 

dostarcza informacji o ewentualnym złośliwym 

 

Jeżeli pojawią się w tej sekcji jakiekolwiek informacje o złośliwym oprogramowaniu, 

ży jak najszybciej naprawić problem. Zainfekowana witryna może stracić zaufanie w 

W przypadku gdy pozycja witryny w wynikach wyszukiwania uległa pogorszeniu po tym 

jak została ona zainfekowana złośliwym oprogramowaniem (lub z innych powodów), należy po 

rozwiązaniu problemu na serwerze zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie witryny.  



 

Rysunek 74: Formularz żądania ponownego rozpatrzenia zgłoszenia 

 

Służy do tego odpowiedni formularz12, w którym należy wybrać witrynę, potwierdzić 

znajomość wskazówek jakościowych Google i opisać z problem. W czasie kilku tygodni 

zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone przez pracowników Google.  

6.2. Błędy indeksowania  

Sekcja Błędy indeksowania wyświetla szczegółowe informacje na temat adresów URL w 

witrynie, których zaindeksowanie nie powiodło się z powodu braku dostępu. Poza samymi 

adresami URL podawane są informacje na temat typów problemów, a gdy to możliwe, również 

lista stron, na których wystąpiły błędy. Dzięki temu można naprawić błędy związane z witryną 

lub konfiguracją serwera.  
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 Formularz dostępny pod adresem: http://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration 



 

Rysunek 75: Sekcja Błędy indeksowania 

 

Po kliknięciu liczby stron przy adresie URL powodującym błąd można zobaczyć listę stron, 

na których znajdują się odnośniki do błędnego adresu URL. Po zidentyfikowaniu problemu 

użytkownik widzi, które strony mogą wymagać naprawy. Można także przejść bezpośrednio pod 

adres URL powodujący problem i zobaczyć jak zachowuje się witryna. Adresy URL powodujące 

problemy indeksowania można filtrować według typu błędu oraz rodzaju zawartości, np. można 

wyświetlić informacje na temat problemów, które wystąpiły podczas indeksowania adresów URL 

witryny komórkowej. Należy pamiętać, że w sekcji Błędy indeksowania wyświetlane są tylko te 

adresy, które były niedawno indeksowane. Dane, zarówno szczegółowe jak i w formie 

podsumowania, można wyeksportować do pliku CSV, korzystając z odnośników Pobierz...  

6.2.1. Podstawowe błędy indeksowania  

Przyczyny występowania błędów indeksowania mogą być różne. Narzędzia dla 

webmasterów pozwalają zidentyfikować nie tylko listę adresów URL powodujących problemy 

indeksowania, ale także dostarczają informacji odnośnie tego czym są one spowodowane.  

 

Rysunek 76: Filtrowanie według typu błędu 

Możliwe błędy indeksowania to:  

• Nie znaleziono adresu URL  

• Nieodwiedzone adresy URL  

• Adresy URL blokowane przez plik robots.txt  

• Przekroczono limit czasu dla adresów URL  

• Błędy HTTP  



• Nieosiągalny adres URL  

• Pozorne błędy 404.  

6.2.1.1. Nie odnaleziono adresu URL  

Błąd ten oznacza, że Google podczas próby odwiedzenia adresu URL napotkało błąd 

HTTP. Serwer zwrócił błąd 404 (nie znaleziono strony) - strona pod podanym adresem URL 

prawdopodobnie nie istnieje. Należy wówczas sprawdzić czy plik istnieje w danym położeniu 

oraz czy link wyświetlany w  witrynie lub podany w mapie witryny jest prawidłowy.  

6.2.1.2. Nieodwiedzone adresy URL  

Nieodwiedzone adresu URL to adresy, których Google nie mogło zindeksować w całości 

wraz z podaniem przyczyny problemu. Aby uniknąć tego typu błędów:  

• jeżeli w witrynie dostępne są strony dynamiczne, należy stosować jak najmniej i możliwie 

jak najkrótsze parametry, 

• nie należy stosować  identyfikatora &ID= jako parametru w adresach URL, 

• przy stosowaniu przekierowań należy używać kodu HTTP 301 przekierowania stałego,  

• należy sprawdzać prawidłowość linków względnych, 

• warto testować witrynę przeglądarką tekstową (np. Lynx), która najlepiej odzwierciedla 

widoczność strony dla robotów wyszukiwarek internetowych. 

Możliwe typy błędów przekierowania:  

• błąd przekierowania - Google nie mogło zastosować się do wszystkich przekierowań tej 

strony; zalecane jest stosowanie co najmniej jednego statycznego linku tekstowego,  

• pętla przekierowań - ciąg przekierowań tworzy nieskończoną pętlę (nie da się osiągnąć 

ostatecznego adresu docelowego),  

• za długi adres URL przekierowania - według specyfikacji adres URL przekierowania 

powinien zajmować maksymalnie 255 bajtów,  

• nieprawidłowe przekierowanie - przekierowanie prowadzi do błędnego adresu URL,  

• puste przekierowanie - przekierowanie nie wskazuje adresu docelowego,  

• błąd pliku cookie - problem z nawigacją, do której realizacji stosowane są pliki cookie.  

 



6.2.1.3. Adresy URL blokowane przez plik robots.txt  

Występowanie adresu URL nie musi oznaczać błędu. Należy sprawdzić czy wymienione 

adresy URL powinny być indeksowane, czy też celowo zostały zablokowane. Należy pamiętać, że 

blokada w pliku robots.txt może dotyczyć konkretnego adresu URL, katalogu lub też całej 

zawartości witryny. Na tej liście znajdą się również adresy URL, przekierowujące do strony 

blokowanej wpisem w pliku robots.txt. Jeżeli jednak adres URL powinien być dostępny dla 

robotów wyszukiwarek, to należy poprawić wpisy w pliku robots.txt. Więcej informacji o 

tworzeniu pliku robots.txt znajduje się w rozdziale: Dostęp dla robotów - Plik robots.txt.  

6.2.1.4. Przekroczono limit czasu dla adresów URL  

Komunikat ten oznacza, że upłynął limit czasu próby dostępu do strony. Może to być 

spowodowane:  

• przekroczeniem limitu czasu podczas wyszukiwania DNS13 adresu URL,  

• przekroczeniem limitu czasu dla adresu URL podczas nawiązywania połączenia z 

serwerem lub wysyłania żądania,  

• przekroczenia limitu czasu dla pliku robots.txt (podczas próby dostępu do pliku robots.txt 

upłynął limit czasu serwera, należy jednak odróżnić ten błąd od kodu 404, gdy na 

serwerze nie ma pliku robots.txt).  

6.2.1.5. Błędy HTTP  

Google podczas indeksowania napotkało jeden z kodów błędu HTTP. Więcej informacji o 

kodach błędów umieszczone zostało w rozdziale Kody stanów HTTP.  

6.2.1.6. Nieosiągalny adres URL  

Komunikat oznacza, że robot wyszukiwarki napotkał błąd podczas próby uzyskania 

dostępu do adresu URL.  

Możliwe błędy dotyczące nieosiągalnego adresu URL:  

• błąd 5XX - błąd lub przeciążenie serwera,  

• problem z systemem DNS - błąd komunikacji z serwerem DNS,  

• nieosiągalny plik robots.txt - odłożenie indeksowania z powodu nieosiągalności pliku 

robots.txt  

• sieć nieosiągalna - błąd sieci spowodowany np. zbyt długim czasem odpowiedzi strony, 

niedostępnością lub przeciążeniem serwera, blokowaniem robota Google przez serwer, 

problemem z konfiguracją DNS, 
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• błąd połączenia - nie można ustanowić połączenia,  

• brak odpowiedzi - serwer zamknął połączenie zanim uzyskano odpowiedź,  

• niepełna odpowiedź - serwer zamknął połączenie, zanim otrzymano pełną odpowiedź 

(niepełna treść odpowiedzi),  

• odmowa połączenia - serwer odmówił ustanowienia połączenia,  

• niepełne nagłówki - serwer zamknął połączenie przed przesłaniem pełnych nagłówków.  

6.2.1.7. Pozorne błędy 404  

Serwer zwraca błąd 404 po otrzymani żądania udostępnienia strony, która nie istnieje. 

Dla przeglądarek jak i robotów wyszukiwarek ten kod HTTP to jednoznaczna informacja o braku 

strony. W takim wypadku strona nie jest pobierana ani indeksowana. Pozorne błędy 404 mają 

miejsce gdy:  

• zawartość strony jest niezwiązana z odpowiedzią HTTP zwróconą przez serwer 

(komunikat o błędzie 404 na stronie nie musi oznaczać wystąpienia tego błędu po stronie 

serwera HTTP),  

• zwrócenie kodu innego niż 404 i 410 dla nieistniejącej strony,  

• przekierowanie użytkowników do innej, istniejącej strony.  

Jest to niekorzystne, ponieważ robot wyszukiwarki pobiera i indeksuje stronę, która tak 

naprawdę nie istnieje. Dlatego Google zaleca zwracanie kodu HTTP 404 (nie znaleziono) lub 410 

(brak), jeżeli żądana strona nie istnieje. Można zastąpić standardową stronę błędu 404 własną 

stroną, wyświetlaną kiedy serwer zwraca kod 404. Jest to rozwiązanie korzystne z punktu 

widzenia odbiory witryny przez użytkowników.  

6.2.2. Kody stanów HTTP  

Zapoznanie się z funkcjonowaniem protokołu HTTP i obsługiwanymi przez niego kodami 

może ułatwić zrozumienie niektórych błędów indeksowania. Podczas każdej próby odwiedzenia 

adresu URL (np. przez przeglądarkę internetową lub przez robota wyszukiwarki) wysyłane jest 

żądanie udostępnienia strony witryny. Serwer WWW w odpowiedzi na żądanie zwraca kod 

stanu HTTP, który dostacza informację na temat żądanej strony.  



Rysunek 77: Uproszczony schemat komunikacji poprzez protokół 

 

6.2.2.1. Kody 1xx (Odpowiedź tymczasowa) 

Kody 1xx to kody HTTP wskazujące na odpowiedź tymczasową. W celu kontynuowania 

żądania konieczne jest podjęcie działania. 

Kod 

100 Kontynuuj 

Oczekiwanie 
wskazać, że otrzymał pierwszą część żądania i czeka na jego ciąg 
dalszy.

101Przełączanie 
protokołów 

Od serwera zażądano przełączenia protokołów i serwer powiadamia, 
że wykona żądanie.

6.2.2.2. Kody 2xx (Pomyślnie) 

Kody 2xx to kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie. 

Kod 

200 Pomyślnie Serwer pomyślnie przetworzył żądanie. 

201 Utworzono Żądanie powiodło się i serwer utworzył nowy zasób. 

202 Przyjęto Serwer przyjął żądanie, ale jeszcze go nie przetworzył. 

203 Niemiarodajne 
informacje 

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale zwrócone przez niego 
informacje mogą pochodzić z innego źródła. 

204 Brak treści Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie

205 Przywróć treść Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie zwraca żadnej treści. 

206 Treść częściowa Serwer pomyślnie przetworzył częściowe żądanie GET. 

 

Uproszczony schemat komunikacji poprzez protokół 

Kody 1xx (Odpowiedź tymczasowa)  

Kody 1xx to kody HTTP wskazujące na odpowiedź tymczasową. W celu kontynuowania 

żądania konieczne jest podjęcie działania.  

Opis 

Oczekiwanie kontynuacji żądania. Serwer zwraca ten kod, aby 
wskazać, że otrzymał pierwszą część żądania i czeka na jego ciąg 
dalszy.  

Od serwera zażądano przełączenia protokołów i serwer powiadamia, 
że wykona żądanie.  

(Pomyślnie)  

Kody 2xx to kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie. 

Opis 

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie.  

Żądanie powiodło się i serwer utworzył nowy zasób. 

Serwer przyjął żądanie, ale jeszcze go nie przetworzył. 

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale zwrócone przez niego 
informacje mogą pochodzić z innego źródła.  

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie zwraca żadnej treści. 

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie zwraca żadnej treści. 

Serwer pomyślnie przetworzył częściowe żądanie GET. 

 

Uproszczony schemat komunikacji poprzez protokół http 

Kody 1xx to kody HTTP wskazujące na odpowiedź tymczasową. W celu kontynuowania 

kontynuacji żądania. Serwer zwraca ten kod, aby 
wskazać, że otrzymał pierwszą część żądania i czeka na jego ciąg 

Od serwera zażądano przełączenia protokołów i serwer powiadamia, 

Kody 2xx to kody stanu wskazujące, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie.  

Żądanie powiodło się i serwer utworzył nowy zasób.  

Serwer przyjął żądanie, ale jeszcze go nie przetworzył.  

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale zwrócone przez niego 

zwraca żadnej treści.  

Serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie zwraca żadnej treści.  

Serwer pomyślnie przetworzył częściowe żądanie GET.  



6.2.2.3. Kody 3xx (Przekierowano)   

Kody 3xx są zwykle używane do realizacji przekierowań.  

Kod Opis 

300 Wiele opcji 

Serwer może wykonać wiele działań w odpowiedzi na dane żądanie. 
Serwer może wybrać działanie w zależności od żądającego (user 
agent) lub podać listę umożliwiającą mu wybranie działania.  

301 Przeniesiono na 
stałe 

Żądana strona została na stałe przeniesiona do innej lokalizacji. Gdy 
serwer zwraca tę odpowiedź, automatycznie przekierowuje 
żądającego do nowej lokalizacji.  

302 Tymczasowo 
przeniesiono 

Serwer aktualnie odpowiada na żądanie przy użyciu strony z innej 
lokalizacji, ale w przyszłości należy nadal żądać użycia oryginalnej 
lokalizacji.  

303 Sprawdź inną 
lokalizację 

Żądający powinien w celu pobrania odpowiedzi wysłać oddzielne 
żądanie GET do innej lokalizacji.  

304 Nie 
zmodyfikowano 

Żądana strona nie została zmodyfikowana od czasu ostatniego 
żądania. Zwracając tę odpowiedź, serwer nie zwraca treści 
strony. Zmniejsza to obciążenie łącza i narzut danych, ponieważ 
serwer może poinformować, że strona nie zmieniła się od czasu jej 
ostatniego odwiedzenia.  

305 Użyj serwera 
proxy 

Żądający może uzyskać dostęp do strony jedynie za pośrednictwem 
serwera proxy. Zwracając tę odpowiedź, serwer wskazuje również 
serwer proxy, którego należy użyć.  

307  Tymczasowe 
przekierowanie 

Serwer aktualnie odpowiada na żądanie przy użyciu strony z innej 
lokalizacji, ale w przyszłości należy nadal żądać użycia oryginalnej 
lokalizacji. Na żądanie GET lub HEAD automatycznie przekierowuje 
żądającego do innej lokalizacji  

 

6.2.2.4. Kody 4xx (Błąd żądania)   

Kody HTTP 4xx wskazują na prawdopodobny błąd w żądaniu, który uniemożliwia 

serwerowi przetworzenie tego żądania.  

Kod Opis 

400 Nieprawidłowe 
żądanie 

Serwer nie rozpoznał składni żądania.  

401 Nie autoryzowano 
Żądanie wymaga uwierzytelnienia. Serwer może zwracać tę 
odpowiedź, jeśli dostęp do strony wymaga zalogowania.  

403 Zabronione Serwer odrzuca żądanie. Dostęp jest blokowany.  



404 Nie znaleziono Serwer nie może znaleźć żądanej strony.  

405 Niedozwolona 
metoda 

Metoda określona w żądaniu jest niedozwolona.  

406 Niedozwolone Żądanej strony nie można zwrócić z żądaną charakterystyką treści.  

407 Wymagane 
uwierzytelnienie na 

serwerze proxy 

Podobny do kodu 401 (Nie uwierzytelniono). Określa, że żądający 
musi się uwierzytelnić przy użyciu serwera proxy. Zwracając tę 
odpowiedź, serwer wskazuje również serwer proxy, którego należy 
użyć.  

408 Przekroczono limit 
czasu żądania 

Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.  

409 Konflikt 
Serwer napotkał konflikt podczas spełniania żądania. Serwer musi 
dołączyć w odpowiedzi informacje o konflikcie.  

410 Brak 

Żądany zasób został trwale usunięty. Jest to odpowiedź podobna do 
kodu 404 (Nie znaleziono), używana w przypadku zasobów, które 
wcześniej istniały, ale zostały usunięte. Jeśli zasób został trwale 
przeniesiony, należy użyć kodu 301 w celu określenia nowej lokalizacji 
zasobu.  

411 Wymagane 
podanie długości 

Serwer nie przyjmie żądania bez prawidłowej wartości pola Content-
Length (Treść-Długość) w nagłówku.  

412 Nie spełniono 
warunku wstępnego 

Serwer nie spełnia jednego z warunków wstępnych umieszczonych w 
żądaniu.  

413 Zbyt duże żądanie Serwer nie może przetworzyć żądania, ponieważ jest ono zbyt duże.  

414 Żądany URI zbyt 
długi 

Żądany identyfikator URL jest zbyt długi i serwer nie może go 
przetworzyć.  

415 Nieobsługiwany 
typ nośnika 

Żądanie ma format nieobsługiwany przez żądaną stronę.  

416 Żądany zakres nie 
do obsłużenia 

Żądanie dotyczy zakresu niedostępnego na stronie.  

417 Niepowodzenie 
oczekiwania 

Serwer nie może spełnić wymogów zawartych w polu Expect (Oczekuj) 
nagłówka żądania.  

 

 

Rysunek 78: Standardowa strona błędu 404 (Nie znaleziono) 

 



 

Rysunek 79: Standardowa strona błędu 403 (Zabronione) 

 

6.2.2.5. Kody 5xx (Błąd serwera)   

Kody 5xx to kody HTTP, które wskazują, że wystąpił wewnętrzny błąd serwera podczas 

próby przetworzenia żądania. Błędy te dotyczą zazwyczaj serwera, a nie żądania.  

Kod Opis 

500 Błąd wewnętrzny 
serwera 

Serwer napotkał błąd i nie może spełnić żądania.  

501 Funkcja 
niezaimplementowana 

Serwer nie ma funkcji umożliwiającej spełnienie żądania. Serwer 
może zwrócić ten błąd na przykład wówczas, gdy nie rozpoznaje 
metody żądania.  

502 Nieprawidłowa 
brama 

Serwer działający jako brama lub proxy odebrał nieprawidłową 
odpowiedź ze znajdującego się za nim serwera.  

503 Usługa 
niedostępna 

Serwer jest aktualnie niedostępny (przeciążony lub wyłączony w 
celach konserwacyjnych). Zazwyczaj jest to stan tymczasowy.  

504 Przekroczono limit 
czasu bramy 

Serwer działający jako brama lub proxy nie odebrał na czas żądania ze 
znajdującego się za nim serwera.  

505 Nieobsługiwana 
wersja HTTP 

Serwer nie obsługuje wersji protokołu HTTP użytej w żądaniu.  

 

6.3. Statystyki indeksowania  

Sekcja Statystyki indeksowania udostępnia dane statystyczne na temat aktywności 

Googlebota na stronach witryny w ciągu ostatnich 90 dni. Wykresy pozwalają na śledzenie 

procesu indeksowania stron witryny na osi czasu. Dane dotyczą liczby stron indeksowanych 

dziennie, liczby KB danych pobieranych przy indeksowaniu oraz czasu spędzonego na pobieraniu 

strony.  



 

Rysunek 80: Statystyki liczby indeksowanych stron 

 

 

Rysunek 81: Statystyki liczby KB danych pobieranych przy indeksowaniu 

 

 

Rysunek 82: Statystyki czasu pobierania strony podczas indeksowania 

 

Dla każdego parametru podawana jest wielkość najwyższa, najniższa i średnia oraz 

wykres dzienny z ostatnich 90 dni.  

6.4. HTML - sugestie  

Sekcja HTML - sugestie to wskazówki dla webmasterów jakie działania onsite może 

podjąć, aby zoptymalizować witrynę pod kątem wyszukiwarek internetowych. Sugestie dotyczą 

problemów z tytułami stron, opisami stron w meta tagu oraz zawartości, której nie można 

zindeksować.  



 

Rysunek 83: Sugestie optymalizacji kodu HTML 

 

Problemy te nie mają wpływu na proces indeksowania witryny, ale mogą pozytywnie 

wpłynąć na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania oraz na większe zainteresowanie 

użytkowników. Wiąże się to z tym, że tytuł strony umieszczony w znaczniku title oraz opis 

zawarty w meta tagu descripton służy do generowania wizytówki strony w wynikach 

wyszukiwania. Atrakcyjniejsza wizytówka przekłada się na większą liczbę użytkowników.  

6.4.1. Tytuł strony  

Tytuł strony powinien być umieszczony w tagu HTML title w sekcji head każdej strony. 

Tytuł strony powinien być unikatowy i mieszczący się w granicy 70 znaków, jednoznacznie 

wskazujący na zawartość strony docelowej. Potencjalne problemy z tytułami stron to brak 

tytułu, tytuły powtarzające się na kilku stronach witryny, tytuły za krótkie lub za długie oraz 

tytuły nie powiązane z zawartością strony.  



 

Rysunek 84: Strony nie posiadające tytułu 

 

W przypadku braku tytułu strony należy dla każdej z wymienionych stron stworzyć 

unikalny tytuł, ponieważ dostarcza on użytkownikom i wyszukiwarkom przydatnych informacji 

na temat strony.  

 

Rysunek 85: Strony o takich samych tytułach 

 

Jeżeli kilka stron posiada ten sam tytuł, to należy zmodyfikować tytuły tak aby były 

unikalne i precyzyjniej odzwierciedlały zawartość stron.  

W przypadku za długich tytułów wskazane jest ich skrócenie, gdyż nie będą one w całości 

wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Za krótkie tytuły oznaczają, że nie został w pełni 

wykorzystany potencjał kreowania wizytówki witryny w wynikach wyszukiwania.  

Jeżeli tytułu stron zostały oznaczone jako nieinformacyjne, należy sprawdzić czy tytuł 

odzwierciedla faktyczną zawartość strony. O klasyfikacji zawartości decydują głównie nagłówki 

w znacznikach h1-h6, wyróżnienia w tagach b, i, u, strong, em, gęstość występowania danego 

słowa w tekście oraz frazy umieszczone pomiędzy znaczikami <a></a>, czyli tzw. anchor teksty. 



W przypadku niedopasowania tytułu do strony należy zmienić tytuł lub zmodyfikować zawartość 

strony.  

6.4.2. Opis strony  

Opis strony umieszcza się w meta tagu w sekcji head. Ma on postać:  

<meta name="description" content="Tutaj należy umieścić opis strony" />  

Należy optymalnie wykorzystać potencjał jaki tkwi w meta tagu description, gdyż jest to 

główny element tworzący wizytówkę w wynikach wyszukiwania.  

Problemy jakie mogą być związane z opisem strony, to za krótki lub za długi opis, opis 

powtarzający się dla różnych stron witryny lub brak opisu.  

Długość opisu powinna zawierać się pomiędzy 80 a 160 znakami. Za długi opis zostanie 

skrócony i na liście wyników wyszukiwania pojawi się tylko jego fragment. Jeżeli opis będzie za 

krótki to wyszukiwarka go zignoruje i stworzy własny opis na podstawie pierwszego 

znalezionego na stronie tekstu. To samo stanie się w przypadku braku opisu na stronie. 

Właściciel strony traci wówczas kontrolę nad opisem pojawiającym się w wizytówce w wynikach 

wyszukiwania.  

 

Rysunek 86: Strony posiadające ten sam opis 

 

Strony powinny posiadać unikalne tytuły oraz unikalne opisy. Opis ma jednoznacznie 

definiować zawartość strony, dlatego należy wyeliminować powtarzające się opisy.  

 

6.4.3. Zawartość niemożliwa do zindeksowania  

Lista tych adresów URL zawiera strony zawierające treści, których nie można 

zindeksować. Do takich treści należą niektóre pliki multimedialne, pliki wideo lub grafiki.  



7. Laboratorium  

Sekcja Laboratorium zawiera nowe eksperym

udoskonalania przez programistów Google. Należy pamiętać, że narzędzia te mogą być 

niedopracowane i ulec awarii w trakcie użytkowania. 

 

Warto jednak korzystać z narzędzi w laboratorium, gdyż mogą dostarczyć ciekawych 

informacji i wskazówek. Poza tym niedługo mogą stać się funkcjami ogólnodostępnymi, dobrze 

więc zapoznać się wcześniej z ich możliwościami.

 

7.1. Pobierz jako Googlebot 

Narzędzie eksperymentalne

w postaci jaką widzi Googlebot. Narzędzie służy sprawdzeniu możliwości zindeksowania witryny 

przez Google i zaleca się jego używanie wraz z innymi funkcjami, jak 

Sugestie dotyczące języka HTML

rozdziałach dokumentu.  

Używając tego narzędzia 

korzystny z punktu widzenia optymalizacji SEO sposób. Aby wyświetlić stronę w formie 

pobieranej przez robota wyszukiwarki, należy w polu tekstowym podać względny adres 

dowolnej strony zweryfikowanej witryny 

 

zawiera nowe eksperymentalne narzędzia w fazie testowania oraz 

udoskonalania przez programistów Google. Należy pamiętać, że narzędzia te mogą być 

niedopracowane i ulec awarii w trakcie użytkowania.  

Rysunek 87: Założenia sekcji Laboratorium 

ednak korzystać z narzędzi w laboratorium, gdyż mogą dostarczyć ciekawych 

informacji i wskazówek. Poza tym niedługo mogą stać się funkcjami ogólnodostępnymi, dobrze 

więc zapoznać się wcześniej z ich możliwościami. 

 

Rysunek 88: Funkcje w sekcji Laboratorium 

Pobierz jako Googlebot  

Narzędzie eksperymentalne Pobierz jako Googlebot daje możliwość wyświetlenia strony 

w postaci jaką widzi Googlebot. Narzędzie służy sprawdzeniu możliwości zindeksowania witryny 

przez Google i zaleca się jego używanie wraz z innymi funkcjami, jak 

Sugestie dotyczące języka HTML i Błędy indeksowania, które zostały opisane we wcześniejszych 

Używając tego narzędzia można sprawdzić czy Google widzi stronę w prawidłowy, 

korzystny z punktu widzenia optymalizacji SEO sposób. Aby wyświetlić stronę w formie 

pobieranej przez robota wyszukiwarki, należy w polu tekstowym podać względny adres 

dowolnej strony zweryfikowanej witryny i zatwierdzić go przyciskiem Pobierz

entalne narzędzia w fazie testowania oraz 

udoskonalania przez programistów Google. Należy pamiętać, że narzędzia te mogą być 

 

ednak korzystać z narzędzi w laboratorium, gdyż mogą dostarczyć ciekawych 

informacji i wskazówek. Poza tym niedługo mogą stać się funkcjami ogólnodostępnymi, dobrze 

daje możliwość wyświetlenia strony 

w postaci jaką widzi Googlebot. Narzędzie służy sprawdzeniu możliwości zindeksowania witryny 

przez Google i zaleca się jego używanie wraz z innymi funkcjami, jak Test pliku robots.txt, 

które zostały opisane we wcześniejszych 

sprawdzić czy Google widzi stronę w prawidłowy, 

korzystny z punktu widzenia optymalizacji SEO sposób. Aby wyświetlić stronę w formie 

pobieranej przez robota wyszukiwarki, należy w polu tekstowym podać względny adres 

Pobierz.  



 

Rysunek 89: Narzędzie Pobierz jako Googlebot 

 

Po zatwierdzeniu adres zostaje dodany do listy przetwarzanych stron, wraz z linkiem do 

sprawdzanej strony, typem Googlebota dla jakiego ma zostać pobrana strona, stanem 

przetwarzania i datą przesłania adresu do pobrania.  

 

Rysunek 90: Stan przetwarzania strony 

 

Po poprawnym pobraniu strona uzyskuje status Sukces, który jest jednocześnie 

odnośnikiem do szczegółowych informacji o stronie.  

Narzędzie zwraca następujące informacje:  

• kod HTTP odpowiedzi serwera  

• datę i godzinę żądania  

• typ wybranego dla strony Googlebota  

• pierwsze 100 KB kodu HTML (tekstu) podlegającego zindeksowaniu (należy wiedzieć, że 

Google może zindeksować więcej niż 100KB).  



 

Rysunek 91: Szczegółowe informacje dla wybranej strony 

 

Analizując zawartość strony zwróconą przez narzędzie można sprawdzić czy Google widzi 

tekst strony oraz linki w oczekiwany przez nas sposób. Może się okazać, że pewne treści nie są 

widoczne w widoku Googlebota, ponieważ udostępniane są w formie plików multimedialnych 

lub generowane poprzez skrypty JavaScript. W przypadku różnic należy przebudować witrynę 

tak, aby treści były widoczne zarówno dla użytkowników, jak i dla robotów wyszukiwarek 

internetowych. 

 Jest to istotne, ponieważ na podstawie pobranej zawartości Google określa tematykę 

strony, a prawidłowo zbudowane odnośniki służą mu do poruszania się po strukturze witryny. 

Należy także pamiętać, że ukrywanie treści jest naruszeniem Wskazówek dla webmasterów 

Google i może powodować spadek pozycji w witrynie wyszukiwania, a nawet całkowite 

usunięcie z indeksu wyszukiwarki.  

Zwrócony przez narzędzie kod strony może posłużyć do oceny czy strona nie została 

zaatakowana przez hackera. Należy wówczas upewnić się, czy nie zawiera ona nieoczekiwanej 

treści, np. popularnych haseł spamowych, które mogą być widoczne tylko dla robotów 

wyszukiwarek.  

Widok strony zwrócony przez narzędzie może nieznacznie różnić się od kodu strony jaki 

w rzeczywistości widzi Googlebot. Wiąże się to z tym, że niektóre funkcje nie zostały 

zaimplementowane, np. narzędzie nie śledzi przekierowań.  



7.2. Wydajność witryny  

Jednym z zadań jakie mają spełniać Narzędzia dla webmasterów jest pomoc w 

monitorowaniu wydajności witryny oraz zwiększania szybkości ładowania stron. 

Eksperymentalna funkcja Wydajność witryny pozwala śledzić informacje pomocne w ocenie 

wydajności  witryny.  

 

Rysunek 92: Sekcja Wydajność witryny 

 

7.2.1. Wydajność i jej optymalizacja  

Narzędzie wyświetla informacje o średnim czasie wczytywania stron witryny na osi 

czasowej gromadzone od użytkowników, którzy posiadają zainstalowany pasek narzędzi Google 

Toolbar z włączoną funkcją PageRank. Dane są także szacunkowo porównywane z innymi 

witrynami w sieci oraz na podstawie liczby źródeł danych oceniana jest ich wiarygodność.  

 

Rysunek 93: Wykres wydajności witryny 

 

Dodatkowo udostępnione są wskazówki, jak można zwiększyć wydajność witryny. Dla 

każdej z proponowanych zmian podany jest szacowany zysk oraz adresy URL zasobów, które 

wymagają optymalizacji.   



 

Rysunek 94: Sugestie poprawy wydajności witryny 

 

Zastosowanie się do tych sugestii powinno wpłynąć pozytywnie na proces indeksowania, 

wizerunek witryny, a nawet liczbę odwiedzin. Długo wczytujące się strony często zniechęcają 

użytkowników do korzystania z danej witryny.  

Średni czas wczytywania wszystkich stron witryny jest czasem ważonym w oparciu o 

ruch. Wynika stąd, że bardziej popularne strony mają większy wpływ na wielkość tego wskaźnika 

i ich optymalizacja powinna mieć największy priorytet.  

7.2.2. Wiarygodność danych  

Należy pamiętać, że wyświetlane czasy wczytywania są danymi uśrednionymi od 

użytkowników z różnymi przeglądarkami internetowymi i łączami internetowymi o różnej 

przepustowości. Dlatego nie można ich porównywać z czasem wczytywania strony odwiedzanej 

przez konkretnego użytkownika. Dane są tym dokładniejsze i wiarygodne, im większy jest ruch 

użytkowników w witrynie.  

Dla małych lub posiadających mały ruch witryn podawane informacje mogą być 

niedokładne lub mogą zostać w ogóle nie wyświetlone, jeżeli liczba użytkowników 

odwiedzających witrynę (z zainstalowanym paskiem Google Toolbar i włączoną funkcją 

PageRank) była zbyt mała.  

 

Rysunek 95: Brak danych na temat wydajności 



 

Informacje w sekcji Wydajność witryny są automatycznie aktualizowane, jednak zmiany 

wprowadzone w witrynie będą widoczne dopiero po pewnym czasie.  

7.2.3 Dodatkowe narzędzia  

Poprawa funkcjonowania sieci jest jednym z priorytetów działalności firmy Google. 

Dlatego Google udostępnia webmasterom również inne narzędzia, które ułatwiają optymalizację 

witryny pod kątem wydajności. Szczegółowe informacje o tych narzędziach oraz artykuły i forum 

dyskusyjne dotyczące wydajności witryn, dostępne są w sekcji Let's make the web faster
14 .  

Jednym z narzędzi proponowanych przez Google jest dodatek Page Speed dostępny dla 

przeglądarki Firefox15.  

 

Rysunek 96: Propozycje optymalizacji 

 

 

Rysunek 97: Propozycja instalacji dodatku Page Speed 

 

Page Speed umożliwia analizę przeglądanej w przeglądarce Firefox strony pod kątem 

wydajności, czasów wczytywania zasobów oraz obszarów, w których zalecana jest 

optymalizacja.  

                                                      
14

 Narzędzie dostępne na stronie: http://code.google.com/intl/pl-PL/speed/ 
15 Narzędzie dostępne pod adresem: http://code.google.com/intl/pl-PL/speed/page-speed/download.html 



 

Rysunek 98: Dodatek Page Speed uruchomiony w przeglądarce Firefox 

 

Google udostępnia do pobrania wiele innych narzędzi, także ze źródeł zewnętrznych, 

które pomagają programiście w zdiagnozowaniu problemów z wydajnością witryny oraz ich 

naprawę16.  
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 Narzędzie dostępne pod adresem: http://code.google.com/intl/pl-PL/speed/tools.html 



Podsumowanie  

Narzędzia dla webmasterów to szereg funkcji i zasobów, które wspomagają diagnostykę i 

optymalizację witryn internetowych. Dostarczane informacje dotyczą zarówno elementów 

wewnętrznych witryny jak i wskaźników offsite, jak np. linkowanie zewnętrzne czy współczynnik 

kliknięć w wynikach wyszukiwania. Jest to zestaw narzędzi o dużym potencjale, które można 

wykorzystać do optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych.  

Google udostępnia również inne specjalistyczne narzędzia, które mogą być wykorzystane 

przez webmasterów i właścicieli witryn. Należą do nich: Google Analytics
17 (analiza ruchu w 

witrynie), Optymalizator witryny
18 (testowanie różnych wersji strony), Google Trends

19 (trendy 

wyszukiwanych fraz) czy Google AdWords (reklamowanie witryny w Internecie). Wszystkie te 

narzędzia wspomagają tworzenie, optymalizację i promocję witryny, tak aby była przyjazna 

zarówno dla użytkowników, jak i robotów wyszukiwarek internetowych. Korzystając z nich 

zwiększa się szanse na internetowy sukces witryny.  
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 Narzędzie dostępne na stronie: http://www.google.com/analytics/ 
18

 Narzędzie dostępne na stronie: http://www.google.com/websiteoptimizer/ 
19 Narzędzie dostępne na stronie: http://www.google.pl/trends 
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