
Rysunek techniczny 

Temat nr 6: 

Szukanie informacji 

 

 
 Dokumentacja urządzeń i instalacji 

 

 Jak szukać w sieci ? 

 

 Domeny 

 

 Szukanie na stronie www lub w dokumentach 
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Dokumentacja urządzeń i instalacji 

Dokumentacja techniczna Viessmann: 

http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/public  

 

Rodzaje dokumentacji: 

 

IO - Instrukcja Obsługi  

IM - Instrukcja Montażu  

IE - Instrukcja Eksploatacji  

ID - Instrukcja Demontażu  

DZ - Deklaracja Zgodności  

IS - Instrukcja Serwisu  

DT - Dane Techniczne 

WP - Wytyczne Projektowe 

 

http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/public
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/public
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/public
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Dokumentacja urządzeń i instalacji 

Schematy.info: 

http://schematy.info/  

 

http://schematy.info/
http://schematy.info/


Szukanie informacji 4 

Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” - przewodnik 

http://www.google.pl/intl/pl/insidesearch/tipstricks/all.html 

 

 

Historia on-line 

Historia online zawiera zapis odwiedzonych przez Ciebie stron i prezentuje 

Twoje działania w czasie. Wszystkie te informacje możesz przeszukiwać. 

Wejdź na google.com/history i zobacz, jak to działa: 

www.google.com/history  

http://www.google.pl/intl/pl/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.google.pl/intl/pl/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.google.com/history
http://www.google.com/history
http://www.google.com/history


Szukanie informacji 5 

Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukanie dokładnego wyrażenia 

Umieść dowolne wyrażenie w cudzysłowie "[dowolne słowa]", by szukać 

dokładnie tego wyrażenia w podanej kolejności słów. Pamiętaj, że 

wyszukiwanie z cudzysłowami może powodować odrzucanie niektórych 

trafnych wyników. Na przykład wyszukiwanie hasła "Maria Curie-

Skłodowska" spowoduje pominięcie stron, na których występuje Maria 

Skłodowska-Curie.  

 

Przykład… 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukanie dokładnego wyrażenia; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukanie dokładnego wyrażenia; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Precyzowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Przeszukaj określony serwis www 

Jeśli chcesz uzyskać wyniki tylko z określonej witryny lub danej domeny 

(np. .org lub .edu), na początku wyszukiwanego hasła wpisz 

operator site: z odpowiednią wartością. Na 

przykład: site:edu lub site:viessmann.pl. 

 

Przykład: 

 

fotowoltaika site:viessmann.pl 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Przeszukaj określony serwis www; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukaj wg typu pliku 

Aby szukać tylko określonych rodzajów plików, na przykład PDF, PPT lub 

XLS, dodaj do wyszukiwanego hasła operator filetype: i trzyliterowy skrót 

typu pliku. 

 

Przykład: 

fotowoltaika filetype:PDF 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukaj wg typu pliku; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukaj wg typu pliku i w danym serwisie www 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukaj liczb z określonego zakresu 

Wstaw znaki „..” i nie przekrocz budżetu dzięki możliwości wyszukiwania  

w ramach zakresu liczbowego. 

 

Przykład: 

pompa ciepła 5000 zł..20000 zł 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Szukaj liczb z określonego zakresu; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Oblicz, co tylko chcesz 

Wpisz w polu wyszukiwania dowolne działanie matematyczne,  

a wyszukiwarka obliczymy wynik. 

 

Przykład: 

100*2+1= 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Oblicz, co tylko chcesz 

Wpisz w polu wyszukiwania dowolne działanie matematyczne,  

a wyszukiwarka obliczymy wynik. 

 

Przykład: 

1+2^2= 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Alerty Google 

https://www.google.com/alerts  

 

Możesz otrzymywać e-maile, gdy w wyszukiwarce Google pojawią  

się nowe wyniki związane z wybranym tematem, np.: na temat OZE,  

danej firmy, itp.  

 

Tworzenie Alertu: 

https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pl&ref_to

pic=3036132  

https://www.google.com/alerts
https://www.google.com/alerts
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pl&ref_topic=3036132
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pl&ref_topic=3036132
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pl&ref_topic=3036132
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Google tłumacz 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Google tłumacz; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Google tłumacz; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Google tłumacz; c.d. 
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Jak szukać w sieci ? 

„Google wszystko o wyszukiwaniu” – przewodnik; c.d. 

 

Pogoda w Twoim mieście 
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Domeny 

Znaczenie domen www 
Rozszerzenie, mimo iż znajduje się na końcu domeny, jest jej integralną częścią, 

ma swoje znaczenie.  

Świadczy przede wszystkim o profilu lub zasięgu działalności firmy.  

Mówi także użytkownikowi, któremu świat internetu nie jest zupełnie  

obcy - o znajomości trendów internetowych w firmie.  

 

Domeny funkcjonalne (.com, .edu, .gov) przynajmniej w założeniu mają 

informować o rodzaju działalności witryny: 

.com (commercial) – domena firm komercyjnych, 

.edu (education) – domena związana z edukacją, 

.org  (organisation) – domena organizacji i stowarzyszeń, 

.gov (govermment) – domeny związane z rządem i instytucjami rządowymi, 

.biz (bussines) – domeny przeznaczone dla biznesu, podobnie jak domena .com, 

.info (information) – domeny dla stron informacyjnych, 

.net (network) – domeny przeznaczone dla firm świadczących usługi dostępu  

do Internetu, 

.mil (military)- domeny wojskowe, 

.mobi (mobile) – domeny dla stron mobilnych. 
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Domeny 

Znaczenie domen www; c.d. 

 
Domeny narodowe (.pl, .de, uk, .cz), zwane też państwowymi składają się zawsze 

z dwóch znaków.  

Zarezerwowane są dla państw lub terytoriów zależnych;  

np. Grenlandia, choć państwem nie jest posiada własną domenę .gl. 

 

 

Więcej rozszerzeń domen: https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_funkcjonalna  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_funkcjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_funkcjonalna
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu na stronie www 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu na stronie www; c.d. 



Szukanie informacji 35 

Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku PDF 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku PDF; c.d. 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku PDF; c.d. 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku PDF; c.d. 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku Word, Excel 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku Word, Excel; c.d. 
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Szukanie na stronie www lub w dokumentach 

Szukanie danego zwrotu w pliku Word, Excel; c.d. 
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