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Co to jest i z czym to się je…

• Google Trends (dalej GT) to narzędzie od Google’a, które umożliwia 
sprawdzanie trendów wyszukiwań wśród użytkowników.

• Usługa ta pokazuje trend, a nie twarde dane – nawet jeśli GT pokaże 
zerowe zainteresowanie trendem, to nie oznacza to, że żaden 
użytkownik nie wyszukał danej frazy.

• GT kolekcjonuje jedynie dane z wyszukiwarki Google, oznacza to, że 
nasze dane to 92.18% wyszukań ze wszystkich dostępnych 
wyszukiwarek. (https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share, Marzec 2020)

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share


Jak wygląda popularność Google’a…
• Na świecie

• W Europie

• W Azji

• W Ameryce Północnej 



Chiny:

Źródło:
StatCounter, Luty 2020



O DuckDuckGO słów kilka…
Dlaczego ludzie chcą używać DuckDuckGO?

1. Wykorzystuje ona serwisy tworzone przez użytkowników Internetu, 
w celu poprawy wyników wyszukiwań,

2. Dba o prywatność użytkowników,

3. Nie gromadzi żadnych danych o użytkownikach,

4. Jest popularna w sieci TOR

Nie dziwi więc fakt, iż w dobie sprzedawania (za niemałą cenę) danych 
użytkowników, DuckDuckGO znalazł swoje miejsce w najpopularniejszych 
wyszukiwarkach.



Gdzie?

• GT dostępne jest za darmo pod adresem trends.google.com

https://trends.google.com/


Narzędzie to nie jest skomplikowane w obsłudze – strona składa się z:

Miejsca na wpisanie słowa/tematu:

Przykładów zestawień trendów:

Haseł najczęściej wyszukiwanych w ostatnim czasie:

Roku w Internecie:



Jajko czy kura?

W mediach ciągle słyszymy i czytamy reklamy z magicznymi zwrotami: „Najlepsze”, 
„Zdobywające popularność”, „Najpopularniejsze”.

Dzięki narzędziu GT sami jesteśmy w stanie zweryfikować te 
informacje.

Linux podobno staje się coraz bardziej popularnym OS. Zweryfikujmy to zestawiając Linuxa
i Windowsa w Google Trends. Co ważne, GT umożliwia nam dowolne zestawianie 

danych – np. według ram czasowych lub kraju/krajów.



Trend A Trend B (Trend C)

Źródło zapytań Ramy czasowe Kategoria Wyszukiwarka



Już od lutego 2004 roku liczba wyszukań i Linuxa, i Windowsa spada.
Nie zmienia to jednak faktu, że system operacyjny Microsoftu ciągle jest 
„popularniejszy” niż Linux.



Google umożliwia nam także sprawdzenie zainteresowania danym trendem 
z podziałem na choćby województwa w Polsce.



A także i podobne zapytania z danego trendu…
(ostatnie 2 miesiące)



A także i podobne zapytania z danego trendu…
(ostatnie 2 miesiące)



Wpisując frazy kluczowe, warto czasem doprecyzować 
zasób danych szukanych:
Wyszukiwane hasło Wyświetlany typ wyników

Windows
Wyniki obejmują cokolwiek, gdzie wpisany 

został „Windows” – „Windows jest do niczego”, 
„Co to Windows”, etc.

„Windows 10”
Wszystko, gdzie w wyszukiwanej frazie znajduje 

się „Windows 10” – „Windows 7 czy 10”, 
„Windows 10 blue screen”

Windows 10 + Windows 7
Wszystko, gdzie w wyszukiwanej frazie znajduje 
się „Windows 10” LUB „Windows 7” – „Windows 

7 2020”, „Windows 10 Download”



Wyszukiwane hasło Wyświetlany typ wyników

Windows-okienka
Wszystko, gdzie w wyszukiwanej frazie znajduje 

się „Windows 10”, ale nie „okienka”

Windows + Łindołs + Windofs
Wyniki, które obejmują również błędy 

w pisowni





Data Is Beautiful
Dane używane na tym kanale nie pochodzą z Google Trends – bo ten pokazuje jedynie 
trendy. W opisie każdego filmu znaleźć możemy źródła, skąd dane zostały zaczerpnięte. 
Dane te mogą pochodzić z ankiet, danych GitHuba, prasy czy nawet amerykańskiego SEC.

https://youtu.be/eJuvKn5j_kE

Dlaczego ten kanał jest popularny?
• Dane są pokazywane w sposób 

dynamiczny,
• Czytelny i przejrzysty sposób

prezentacji,
• Przedstawiane są ciekawe

zestawienia,

https://youtu.be/eJuvKn5j_kE


SEC? Mówmy PO POLSKU!

GUS (Główny Urząd Statystyczny) to urząd 
administracji rządowej, który zajmuje się 
zbieraniem i udostępnianiem różnych statystyk 
dotyczących życia publicznego i prywatnego.

GUS udostępnia do publicznego wglądu różne
dane, np. demograficzne czy te dotyczące handlu. 
Mamy dostęp do danych przewidywanych, a także 
tych z lat poprzednich.

https://stat.gov.pl/

https://stat.gov.pl/


Przewidywana liczba ludności

Obroty handlu zagranicznego



Pojedyncze dane

Nic nie stoi nam na przeszkodzie, byśmy sprawdzili popularność tylko jednej frazy –
może nie chcemy czegoś porównywać – może po prostu chcemy sprawdzić, czy dana 
„rzecz” zyskuje na popularności.

Sprawdźmy więc, czy opłaca się nam otworzyć jakąś „Budkę z kebabem”.



Jak widać, ostatnio popularność lekko spada, lecz nadal jest wyższa, niż np. we 
wrześniu 2018 roku – istnieje szansa na powodzenie naszego nowego biznesu. 

Ale nie opłaca się tego robić np. w województwie dolnośląskim –
w którym to zainteresowanie frazą „kebab” jest najmniejsze…



Google Trends, czyli pomysł na biznes
Powiedzmy, że działamy/chcemy zacząć działać w branży informatycznej, ale nie
wiemy, czy lepiej jest otworzyć serwis komputerowy, naprawiać ludziom routery, czy
może pisać strony internetowe w oparciu o nowe frameworki.

Google Trends umożliwi nam sprawdzenie popularności frazy 
szukanej w branży.

Wyszukujemy następującą 
frazę w „Rynku pracy”…



Jeśli zescrollujemy na sam dół, ujrzymy dane z „Podobnymi tematami” i „Podobnymi
zapytaniami”. W tym miejscu możemy sprawdzić, czy ten zawód jest popularny oraz,
czy wiele osób szuka bądź poszukuje danego zawodu.



Następnie możemy sprawdzić, czy ten trend jest rosnący, czy spadkowy…

Jak widać, nie brakuje zainteresowania programistami – a teraz możemy spekulować, 
czy trend będzie rósł, czy spadał.



Może i Google Trends nie poda nam informacji, czy warto startować 
z jakimś biznesem, czy jednak nie, ale z pewnością sprawdzimy, czy 

występuje sezonowość oraz wzrosty/spadki popularności.
Sprawdzimy także, gdzie (według zainteresowań) warto otworzyć np. 

sklep stacjonarny



Sezonowość trendów
Utworem, który wraca do nas co roku jak boomerang zdecydowanie jest 
„All I Want for Christmas Is You”. Jak przedstawia się wykres jego 
sezonowości?



A co było popularne w ostatnich latach?
Jak już pisałem wcześniej, Google Trends umożliwia nam sprawdzenie 
trendów ostatnich lat – czy to do wspominania, czy do sprawdzenia 
tendencji spadkowych danego trendu.

Zakładka „Rok w wyszukiwarce” umożliwia nam sprawdzenie tych trendów 
nawet z 2001 roku.



Trendy wyszukiwań z ostatnich lat
2019 2018 2017 2016

2015 2014 2013 2012



Trendy wyszukiwań z ostatnich lat
2011 2010 2009 2008

2007 2006 2005 2004



Trendy wyszukiwań z ostatnich lat

2003 2002 2001



O co chodzi z tą giełdą?
Na giełdzie i w Google Trends musimy sami analizować rynek. To my musimy 
się domyślać, w którym momencie należy podjąć działania.

Co się wydarzy w tym miejscu? 



Dziękuję za uwagę.
MARCEL GAŃCZARCZYK 4T I1
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