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JAK POZYCJONOWAĆ BLOGA? 
 

 

 

 

Jeśli chcesz by Twój blog znalazł się na pierwszej stronie w wynikach 
wyszukiwania Google gdy potencjalny czytelnik wpisze odpowiednie hasło, masz 
do wyboru dwie opcje. Możesz wykupić reklamy Google Adwords, albo zająć się 
pozycjonowaniem bloga na własną rękę. Ja polecam skupić się na SEO, ponieważ 
po pierwsze jest darmowe, a po drugie większość z nas omija reklamy Google 
przechodząc do organicznych wyników.  
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CO TO JEST SEO? 

SEO – to skrót od Search Engine Optimization i oznacza optymalizację, czyli 
budowę strony i każdego postu z osobna, we właściwy sposób, po to by 
zwiększyć ilość i jakość ruchu na stronie z wyszukiwarek Google, Bing, Yahoo (ale 
to Google ma ok. 96% udziału w ruchu w polskiej sieci). 

 

DLACZEGO POZYCJONOWANIE JEST TAK WAŻNE? 

Pozycjonowanie jest jednym ze sposobów na pozyskanie Czytelników na Twojego 
bloga. Szczególnie w początkowym okresie, gdy blog świeci pustkami i 
komentarze się nie pojawiają warto poświęcić mu więcej uwagi.  

Oczywiście możesz pozyskiwać Czytelników także w inny sposób, jak chociażby 
poprzez social media, kooperacje blogerskie, komentarze na innych blogach. 
Pozycjonowanie powinno jednak być wpisane w Twoją działalność promocyjną 
tak samo jak pozostałe punkty. 

Jeśli szukasz odpowiedniej informacji w Internecie po prostu wpisujesz hasło w 
wyszukiwarkę Google, i przeszukujesz organiczne wyniki z pierwszej strony. 
Rzadko przechodzisz na drugą a już prawie nigdy na trzecią. Dlatego ważne jest 
byś podjął/ła działania, by Twój blog/post znalazł się na pierwszej stronie w 
wynikach wyszukiwania Google. Tak, by użytkownicy Internetu mogli do Ciebie 
trafić. 

 

PAMIĘTAJ, ŻE TO PIERWSZA STRONA GOOGLE Z WYNIKAMI JEST 
NAJISTOTNIEJSZA. 75% INTERNAUTÓW NIE PRZECHODZI DO NASTĘPNEJ 

STRONY. 

 

CO Z JAKOŚCIĄ RUCHU Z GOOGLE? 

Oczywiście zależy nam na lojalnych Czytelnikach, dlatego budowanie 
społeczności jest niezwykle ważne. Ruch z Google nie zawsze jest taki jakbyśmy 
chcieli. Użytkownik Internetu, który nigdy wcześniej nie odwiedził Twojego bloga i 
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trafił akurat na niego z wyszukiwarki Google, po otrzymaniu odpowiedniej 
informacji, może wyjść i już nie wrócić. Twoją rolą jest go zatrzymać na dłużej. 

Jak to zrobić? Odpowiednio dobieraj słowa kluczowe, które są powiązane z 
treścią Twojego bloga. Nie pozycjonuj jakiejś frazy tylko dlatego, że jest 
popularna, jeśli Twój blog nie ma z nią nic wspólnego. 

Jeśli Twój blog jest ściśle związany z modą, a Ty zaczniesz pozycjonować przepis 
na sernik, który ostatnio się ukazał, jest duże prawdopodobieństwo, że 
internauta szukający przepisu na sernik, po jego uzyskaniu już nie wróci do 
Twojego bloga, bo interesują go wyłącznie przepisy, a Ty przecież w większości 
poruszasz tematy związane z modą.  

JASNY PRZEKAZ DLA GOOGLE JEST NIEZWYKLE WAŻNY. DLATEGO ZWRÓĆ 
UWAGĘ, BY DOBIERAĆ SŁOWA KLUCZOWE, KTÓRE SĄ 

CHARAKTERYSTYCZNE DLA TWOJEGO BLOGA. 

 

OD CZEGO ZACZĄĆ?  
 

 

Zacznij od ustalenia słów, fraz kluczowych, które charakteryzują Twoją stronę. 
Zastanów się po jakich hasłach chcesz, by internauci znajdowali Twojego bloga.  

 

CO TO JEST SŁOWO KLUCZOWE? 

SŁOWO/FRAZA KLUCZOWA (ANG.KEYWORDS) – to hasła wpisywane przez 
Internautów w wyszukiwarkę w celu znalezienia odpowiedniej informacji w 
Internecie np. przepis na sernik, blog o modzie, makijaż wieczorowy. To słowa, 
które trafnie opisują tematykę bloga. Wybór odpowiednich słów kluczowych, jest 
istotnym elementem pozycjonowania bloga. 

 



                                             
4  
 

TITLE STRONY I DESCRIPTION 

Jeśli już ustaliłeś/łaś odpowiednie dla Twojego bloga słowa kluczowe, czas zająć 
się optymalizacją strony poprzez uzupełnienie tytułu (Title) i opisu (Description) 
Twojej strony. Są one niezwykle ważne, bo informują Google o czym w skrócie 
jest Twój blog. 

TITLE TAG informuje internautów i wyszukiwarkę Google, o czym jest Twoja 
strona. To dobre miejsce na wpisanie nazwy bloga oraz najważniejszych 
słów/fraz kluczowych opisujących Twoją stronę. W moim przypadku jest to nazwa 
strony – Kameralna oraz słowa kluczowe - blog lifestylowy i blog o fotografii. 
Pamiętaj by nie upychać tutaj dużej ilości słów kluczowych, a tylko te 
najważniejsze. Maksymalna długość tytułu wynosi 70 znaków. 

DESCRIPTION META TAG to krótki, ale treściwy opis tego, co znajduje się na 
stronie. W formie opisowej napisz o czym jest Twoja strona. Unikaj wciskania 
obok siebie słów/fraz kluczowych oddzielonych jedynie przecinkami. To ma być 
zdanie lub krótki akapit opisujący Twojego bloga, który może zawierać 
najważniejsze słowa kluczowe. Maksymalna długość opisu wynosi 156 znaków. 

 Mój tytuł i opis wyglądają tak:  
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Kameralna – blog lifestylowy, blog o fotografii 

Blog lifestylowy, na którym inspiruję i motywuję do szczęśliwego życia. To blog o 
pasji do fotografii, mody i zdrowego jedzenia. 

 

W WordPressie tytuł i opis możesz uzupełnić w ustawieniach ogólnych. Jeśli masz 
zainstalowaną wtyczkę WordPress SEO by Yoast, znajdziesz w niej specjalne pola 
do uzupełnienia tych danych.  

Google radzi, by każda strona miała oddzielny tytuł i oddzielny opis. 

 

CO WPŁYWA NA POZYCJĘ BLOGA W GOOGLE? 
 

 

1. DOBRA, DOPASOWANA DO TEMATYKI BLOGA TREŚĆ 

Posty na Twoim blogu w stosunkowo prosty sposób mogą wpłynąć na miejsce  
Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Znacznie trudniej wypozycjnować 
stronę, na której jest mało treści. Treść jest największą bronią w walce o miejsce 
w Google. Google stara się by wyszukiwana informacja była dla internauty 
użyteczna, dlatego wyżej premiuje dobre i wartościowe treści, które są napisane 
w przystępny sposób. Zawierają podział na akapity, tytuły, śródtytuły. W 
następnym rozdziale omówię jak dobrze zoptymalizować post pod kątem 
wyszukiwarek.  

 

2. BACK LINKS, CZYLI LINKI ZEWNĘTRZNE PROWADZĄCE DO TWOJEJ STRONY 

Dobry kontent jest chętniej polecany przez innych użytkowników Internetu. Im 
więcej wartościowych i naturalnych back-linków tym lepiej dla Twojego bloga. 
Kiedyś modne były praktyki umieszczania linków w jak największej ilości 



                                             
6  
 

katalogach, teraz lepiej umieścić jeden wartościowy link na stronie o dobrej 
reputacji w Google, niż sto bezwartościowych. Dodatkowo istnieje 
niebezpieczeństwo, że Google „ukarze” naszą stronę za stosowanie nieuczciwych 
praktyk przesuwając ją niżej lub zupełnie likwidując z wyników wyszukiwania. 
Dlatego pamiętaj by pozycjonować bloga w mądry sposób. 

 

3. LINKI WEWNĘTRZNE,  ALE TAKŻE LINKI ZEWNĘTRZNE DO DOBRYCH STRON 
POWIĄZANYCH Z NASZYM  POSTEM 

Linki wewnętrzne do Twoich innych postów najlepiej umieszczaj w 
postaci anchor tekstów.  

ANCHOR TEKST - to klikalny tekst, który widzimy jako rezultat liknowania, tzw. 
treść linku np. link do mojego bloga. 

Umieszczaj także linki do wartościowych zewnętrznych stron, które są powiązane 
z tematem. Linkowanie do stron uznawanych przez Google za spamerskie może 
obniżyć reputację Twojej strony. 

4. MAPA STRONY 

Mapa strony, zarówno na blogu nawigująca Czytelników do głównych postów, 
może być przygotowana na stronie o mnie  lub o blogu, ale także mapa strony 
sitemap.xml, którą dodajesz do Google. Możesz to zrobić za pomocą wtyczki 
WordPress SEO, lub w Narzędziach dla Webmasterów – Google Webmaster Tool, 
o którym napiszę więcej w następnym rozdziale. 

 

http://kameralna.com.pl/
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NARZĘDZIA PRZYDATNE DO POZYCJONOWANIA 
 

 

 

1. PLANER SŁÓW KLUCZOWYCH 

To bardzo dobre, bezpłatne narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych, które 
generują jak najwięcej ruchu, przy jak najniższej konkurencji. Narzędzie to 
dostępne jest po zalogowaniu się do konta Google Adwords. Możesz zalogować 
się istniejącym kontem Google. Z tego narzędzia korzystam za każdym razem, 
gdy chcę sprawdzić, które słowa/frazy kluczowe dają więcej ruchu w Google.  

Link do Planera Słów Kluczowych 

 

 

 

http://adwords.google.com/keywordplanner
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2. WTYCZKA WORDPRESS SEO BY YOAST  

Wtyczka ułatwiająca pozycjonowanie bloga jako całości i każdego postu z osobna. 
Jeśli nie orientujesz się co to SEO i jak pozycjonować posty, ta wtyczka Tobie 
pomoże. WordPress SEO przeprowadzi analizę tekstu i podpowie, co zmienić, by 
tekst był lepiej zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek. Według mnie nie ma 
lepszej wtyczki do pozycjonowania bloga.  

Link do wtyczki Wordpress SEO 

 

3. GOOGLE WEBMASTER TOOL 

Darmowy serwis oferowany przez Google dla właścicieli stron, który pozwala 
monitorować widoczność Twojego bloga w wynikach wyszukiwania Google. 
Sprawdzisz tutaj m.in. wyszukiwane hasła prowadzące do Twojego bloga, linki do 
Twojego bloga, linki wewnętrzne, słowa kluczowe w treści czy niedziałające linki 
na Twojej stronie. 

Link do Google Webmaster Tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.google.com/webmasters/tools/?hl=pl
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JAK ZOPTYMALIZOWAĆ POST KROK PO KROKU? 
 

 

 

 

W tym rozdziale przedstawię Ci krok po kroku jak przygotować post, by był 
dobrze zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek. Zrobię to na przykładzie 

jednego z moich postów:  Jak promować bloga? 

 

1. OKREŚL SŁOWO  KLUCZOWE 

Pierwszym krokiem jest określenie słów kluczowych. Wybierz jedno 
najważniejsze i ewentualnie 1-2, które także są istotne. Ja skupiam się na jednym 
słowie kluczowym. 

 

 

1.Słowo 
kluczowe

2. Tytuły, 
śródtytuły, 

treść

3. Atrybuty 
Alt w 

obrazkach
4. Adres 

URL 

5.Title tag i 
meta 

description 
tag

 

http://kameralna.com.pl/jak-promowac-bloga/
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W  Planerze Słów Kluczowych sprawdziłam 3 opcje: 

• jak promować bloga 
• promowanie bloga 
• promocja bloga 

 

 

 

Najlepiej wypadła fraza jak promować bloga, która ma najwięcej wyszukań w m-
cu i niską konkurencję, co oznacza, że znacznie łatwiej będzie wrzucić post na 
pierwszą stronę w Google na to konkretne hasło. 

Zwróć także uwagę na propozycje słów kluczowych poniżej. Jak założyć bloga  
(strzałka na zdjęciu powyżej) notuje rewelacyjne wyniki – 12 tys. wyszukań przy 
niskiej konkurencji. Jednak warto pilnować, żeby słowo kluczowe było ściśle 
powiązane z treścią, inaczej internauta od razu opuści Twoją stronę. 

 

2. BUDUJ TYTUŁY W OPARCIU O SŁOWO KLUCZOWE 

Stwórz tytuł, który będzie zawierał słowo kluczowe. Pamiętaj, by był on naturalny 
i poprawnie skonstruowany, bo będzie zniechęcał Czytelników do wejścia na 
Twoją stronę. Tytuł postu nie może być za krótki, ani za długi, najlepiej by mieścił 
się w granicach 40-70 znaków. 
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Tytuł, który ja stworzyłam w oparciu o wybrane słowo kluczowe brzmi: Kulisy 
blogowania – jak promować bloga? 

 

3. UŻYJ SŁOWA KLUCZOWEGO W ŚRÓDTYTULE I W TEKŚCIE 

Gęstość słów kluczowych w tekście powinna wynosić około 2-4%, pilnuj się by nie 
występowały za często. 2-3 słowa kluczowe w zupełności wystarczą. 

Dobrze jeśli słowo kluczowe występuje w pierwszym akapicie tekstu, najlepiej na 
początku. 

Ja użyłam słowa kluczowego w śródtytule oraz w pierwszym akapicie postu. 

Pisałam już o tym jak prowadzić bloga, skąd czerpać inspiracje, z jakich narzędzi 
możecie korzystać, dziś odpowiem Wam na pytanie jak promować bloga. 

 

4. SŁOWO KLUCZOWE W TAGU 

Jeśli masz możliwość wpisywania tagów do każdego postu, jeden z nich niech 
będzie Twoim słowem kluczowym. 

Moje tagi: jak promować bloga, jak prowadzić bloga, jak pozycjonować bloga, 
kulisy blogowania 

 

5. SŁOWO KLUCZOWE W ADRESIE URL 

Jeśli tytuł zawiera słowo kluczowe, będzie ono także w adresie URL. Jeśli nie 
możesz umieścić słowa kluczowego w tytule, nadal możesz to zrobić w adresie 
URL.  W WordPressie jest możliwość dopasowania adresu URL do Twoich 
założeń, bez względu na tytuł postu.  

Przykład z mojego postu: 

Adres URL: http://kameralna.com.pl/jak-promowac-bloga/ 

Tytuł: Kulisy blogowania – jak promować bloga? 

http://kameralna.com.pl/jak-promowac-bloga/
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6.TEKST MINIMUM 300 WYRAZÓW 

Lepiej pozycjonują się dłuższe opisowe teksty, niż krótkie zdawkowe informacje. 

 

7. OKREŚL TITLE TAG STRONY I META DESCRIPTION TAG 

We wtyczce WordPress SEO możesz dowolnie modyfikować tytuł i opis postu, 
który wyświetli się w wynikach wyszukiwania. Słowo kluczowe powinno 
występować zarówno w tytule, jak i w opisie postu.  

Tytuł postu brzmi: Kulisy blogowania – jak promować bloga? 

W wynikach wyszukiwania słowo kluczowe jest przesunięte na początek: Jak 
promować bloga? Kulisy blogowania. 

 

 

Wtyczka WordPress SEO analizuje post pod kątem optymalizacji na wybrane 
słowo kluczowe. Pokazuje, czy użyliśmy słowa kluczowego w tytule, ile razy 
powtórzyliśmy słowo kluczowe w tekście, czy słowo kluczowe znajduje się w 
adresie URL.  
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8. UZUPEŁNIJ ATRYBUT  ALT W OBRAZKACH 

ATRYBUT ALT to nic innego jak tekst alternatywny, który należy uzupełnić 
umieszczając zdjęcie w poście. W miejscu tekst alternatywny wpisz swojej słowo 
kluczowe. Jest on traktowany jak anchor tekst (link tekstowy).  

Możesz również uzupełnić tytuł (title) obrazka, który będzie wyświetlał się po 
najechaniu myszką na zdjęcie.  

Atrybut Alt spowoduje, że dane zdjęcie będzie widoczne w Grafice Google po 
wpisaniu wybranego słowa kluczowego. 

 

 

UWAGA – NADAWAJ ZDJĘCIOM NAZWY ZAPISUJĄC JE W PLIKU NA 
KOMPUTERZE, NAJLEPIEJ ZWIĄZANE Z TEMATEM POSTU, A NAWET JAKO 

SŁOWO KLUCZOWE. 

 

Jeśli pójdziesz tym tropem, nie obejrzysz się a Twoje posty będą widoczne na 
pierwszych stronach Google. Wystarczy podążać opisanymi przeze mnie 
punktami. Jeśli nie prowadzisz bloga na WordPressie i nie masz możliwości 
zainstalowania wtyczki WordPress SEO, wprowadź do swojego pozycjonowania 
wszystkie punkty, na które pozwala Ci Twoja platforma. Wystarczy, że będziesz 
pamiętał/ła o wpisywaniu słowa kluczowego w tytule, śródtytule i w tekście, a 
także uzupełnisz atrybuty ALT podczas zamieszczania zdjęć w poście.  



                                             
14  
 

 

 

Więcej informacji o blogowaniu znajdziesz w Kulisach Blogowania na moim 
blogu:  www.kameralna.com.pl. 

 

Dziękuję za uwagę, jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zawsze możesz do mnie 
napisać na adres: kontakt@kameralna.com.pl 

 

 

http://www.kameralna.com.pl/
mailto:kontakt@kameralna.com.pl
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BĘDZIE MI MIŁO JEŚLI  DOŁĄCZYSZ DO MNIE  TUTAJ: 

 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Google + 

Bloglovin 

 

 

POSTY O BLOGOWANIU, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ POMOCNE 
 

 

LINK 1: Jak prowadzić bloga? – o tym jak wybrać tematykę bloga, skąd czerpać 
inspiracje do postów, estetyce bloga i budowaniu relacji, ale także o zasadach, 
którymi kieruję się podczas prowadzenia bloga. 

LINK 2: Narzędzia dla blogerów – m.in. aplikacje na telefon, wtyczki na 
WordPressa, banki darmowych zdjęć. 

LINK 3: Blaski i cienie blogowania w 2014r. – o tym jak wyglądało moje 
blogowanie w 2014 roku.  

LINK 4:  8 prawd, które odkryłam dzięki blogowaniu – zasady, które przydają się 
podczas prowadzenia bloga. 

LINK 5: 6 sposobów na wenę twórczą – sposoby, które pomagają mi w chwilach, 
gdy wena mnie opuszcza.  

LINK 6: 16 sposobów na pobudzenie kreatywności – pisanie bloga jest zajęciem 
niezwykle kreatywnym. Kreatywność warto podsycać, w tym wpisie znajdziecie 
mojej sposoby na jej rozwijanie   

 

https://www.facebook.com/KameralnaBlog
https://instagram.com/kameralna/
https://twitter.com/KameralnaBlog
https://www.pinterest.com/kameralnablog/
https://plus.google.com/+DorotaZalepa/posts
https://www.bloglovin.com/blogs/kameralna-blog-lifestylowy-4221107
http://kameralna.com.pl/jak-prowadzic-bloga/
http://kameralna.com.pl/kulisy-blogowania-cz-ii-narzedzia-dla-blogerow/
http://kameralna.com.pl/blaski-cienie-blogowania-w-2014-roku/
http://kameralna.com.pl/8-prawd-ktore-odkrylam-dzieki-blogowaniu/
http://kameralna.com.pl/6-moich-sposobow-na-wene-tworcza/
http://kameralna.com.pl/16-sposobow-na-pobudzenie-kreatywnosci/
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