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TAJNE FUNKCJE, KTÓRE CIĘ ZASKOCZĄ! WPISZ:

google gravity

i kliknij w pierwszy link,
a wyszukiwarka się rozpadnie

elgoog

i kliknij w pierwszy link,
a wyszukiwarka się odwróci

askew

a ekran wyszukiwarki
lekko się przekrzywi

zerg rush

a pojawią się literki „o”, które będą
zjadały wyniki wyszukiwania

do a barrel roll

a strona się obróci

atari breakout

w „Google grafika”,
a można zagrać w darmową grę

FUNKCJE, KTÓRE PRZYDADZĄ SIĘ KAŻDEMU:

3*6/2

po wpisaniu dowolnego
wyrażenia liczbowego

wyświetla się kalkulator
wraz z wynikiem

KALKULATOR

1 km to ile m

wystarczy wpisać
przeliczenie, na jakie chcemy

uzyskać odpowiedź

PRZELICZNIK JEDNOSTEK

1 EUR to ile PLN

wystarczy wpisać
przeliczenie, na jakie chcemy

uzyskać odpowiedź

PRZELICZNIK WALUT

x^2

po wpisaniu funkcji
wyświetla się wykres

GENEROWANIE WYKRESU

dostępne w „Google grafika”,
wówczas ikona aparatu

umożliwia dodanie obrazu,
po którym chcemy wyszukiwać

WYSZUKIWANIE OBRAZEM

czas wrocław

po wpisaniu „czas miasto” 
wyświetli się aktualny czas

w danym mieście

AKTUALNY CZAS

tłumacz angielski na niemiecki

możemy ustawić język
tłumaczenia już na poziomie

wpisywania w okno
wyszukiwania

TŁUMACZ

wschód słońca wrocław

wyświetla godzinę wschodu
i zachodu słońca dla danego

miasta

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA

kina wrocław

pokazuje repertuar wszystkich
kin w danym mieście

na dany dzień

REPERTUAR KIN

@biznes

znajduje tagi z portali
społecznościowych

drukarnia cyfrowo-internetowa

drukarnia -internetowa

usuwa lub łączy słowa

#biznes

znajduje hashtagi

stół z * nogami

zastępuje słowo,
którego nie pamiętamy

w danym sformułowaniu

książka 20..50 PLN

służy do wyświetlania
wyników, które zawierają

liczby z danego przedziału

„drukarnia internetowa wrocław”

dokładnie dopasowuje wyniki

UŁATW I PRZYŚPIESZ WYSZUKIWANIE!
ZNAKI, KTÓRE CI W TYM POMOGĄ:

SKORZYSTAJ Z ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI
WYSZUKIWARKI I WPISZ:

cache:www.nazwa_strony.plcache:

wyświetli się zawartość danej strony, która jest zapisana w pamięci
podręcznej Google
wyświetli się zawartość danej strony, która jest zapisana w pamięci
podręcznej Google

allintitle:drukarnia internetowaallintitle:

wyświetlą się wyniki, które mają w tytule strony zarówno słowo
"drukarnia" oraz "internetowa"
wyświetlą się wyniki, które mają w tytule strony zarówno słowo
"drukarnia" oraz "internetowa"

link:www.nazwa_strony.pllink:

wyświetlą się strony, które zawierają linki kierujące do podanej witrynywyświetlą się strony, które zawierają linki kierujące do podanej witryny

related:www.nazwa_strony.plrelated:

wyświetlą się strony, które są podobne do podanej witrynywyświetlą się strony, które są podobne do podanej witryny

info:www.nazwa_strony.plinfo:

wyświetlą się informacje, jakie Google posiada o podanej witryniewyświetlą się informacje, jakie Google posiada o podanej witrynie

site:www.nazwa_strony.plsite:

wyświetlą się wyniki dotyczące tylko danej witrynywyświetlą się wyniki dotyczące tylko danej witryny

stolice europy filetype:pptfiletype:

wyświetlą się pliki z danym rozszerzeniem na temat, który nas interesujewyświetlą się pliki z danym rozszerzeniem na temat, który nas interesuje

intitle:drukarnia internetowaintitle:

wyświetlą się wyniki, w których wyraz "drukarnia" będzie w tytule strony,
natomiast "internetowa" w tytule lub w innym miejscu
wyświetlą się wyniki, w których wyraz "drukarnia" będzie w tytule strony,
natomiast "internetowa" w tytule lub w innym miejscu

allinurl:drukarnia internetowaallinurl:

wyświetlą się wyniki, które w adresie url mają wszystkie wyrazy,
a więc "drukarnia", jak i "internetowa"
wyświetlą się wyniki, które w adresie url mają wszystkie wyrazy,
a więc "drukarnia", jak i "internetowa"

inurl:drukarnia internetowainurl:

wyświetlą się wyniki, w których wyraz "drukarnia" będzie w adresie url,
natomiast "internetowa" w adresie lub w innym miejscu
wyświetlą się wyniki, w których wyraz "drukarnia" będzie w adresie url,
natomiast "internetowa" w adresie lub w innym miejscu

laptop OR tabletOR

wyświetla witryny, na których występuje pierwsze jak i drugie słowo,
lecz nie pojawiają się one jednocześnie na tej samej stronie
wyświetla witryny, na których występuje pierwsze jak i drugie słowo,
lecz nie pojawiają się one jednocześnie na tej samej stronie

nie rozróżnia
wielkości liter

automatycznie wstawia
między wyrazami

spójnik „oraz”

bierze pod uwagę
kolejność wpisywanych

haseł

może przenieść Cię
do docelowej strony

po wpisaniu danego hasła
i wybraniu opcji
„szczęśliwy traf”

CZY WIESZ, ŻE GOOGLE:

BEZ TAJEMNIC
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