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Din secretele căutării pe Google 
sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Kxk1BzSY5qo 

Căutarea exactă a unui citat sau a unei fraze 
 

Atunci când vrem să regăsim în rezultatele căutării un text exact aşa cum a fost introdus în 

caseta de căutare, nu doar cuvinte izolate, folosim ghilimele. 

Pentru a găsi exact fraza căutată, aceasta trebuie inclusă între ghilimele. Spre exemplu dacă 

căutam citatul următor scris de Mihail Sadoveanu: 

Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, şi mai scump şi mai curat, decât omul procopsit la 

învăţătură. 

trebuie să includem citatul între ghilimele: 

“Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, şi mai scump şi mai curat, decât omul procopsit 

la învăţătură.” 

Paginile web găsite conţin integral citatul căutat. Dacă nu am fi inclus citatul între ghilimele, ar fi 

fost găsite şi pagini care conţin doar frânturi din citat. 

Când folosim ghilimele duble (“”) Google ia în considerare strict acele cuvinte şi exact în acea 

ordine. 

Excluderea unuia sau mai multor termeni din rezultatele căutării 
 

Pentru a exclude anumite cuvinte când se efectuează căutarea, acestea vor fi precedate de 

semnul minus (-). Astfel, vor fi găsite doar paginile care conţin doar cuvintele care nu sunt 

precedate de semnul minus. 

De exemplu, ca să găsim informaţii despre crema de gălbenele fără propolis, vom pune semnul 

minus înaintea cuvântului propolis. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kxk1BzSY5qo
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Un alt exemplu: să presupunem că nu ne plac căpşunile, murele şi afinele şi dorim să găsim reţete 

de dulceaţă de fructe cu excepţia fructelor de mai sus. În acest caz, în caseta de căutare pe 

Google, o să tastăm: reţetă dulceaţă  -căpşuni -mure –afine. 

 

Căutarea unei fraze sau a unui citat din care lipsesc cuvinte 
 

OPERATORUL " *" 
 

Operatorul * înlocuieşte orice cuvânt. Interogarea fire * fox va returna toate paginile care conţin fire 

un_cuvânt_oarecare fox . 

Dacă dorim să căutam un citat (sau frază), dar nu ne amintim toate cuvintele care-l compun, vom 

înlocui cuvintele lipsă cu semnul asterisc “*”.  

Se poate utiliza un semn de întrebare (?) pentru potrivirea oricărui caracter singular sau un asterisc 

(*) pentru potrivirea oricărui şir de caractere.  

Spre exemplu, dacă nu ne amintim exact citatul latin Homo homini lupus est (ro: Omul este lup 

pentru om), tastăm în caseta de căutare google doar cuvintele pe care ni le amintim, iar în locul 

cuvintelor uitate punem semnul asterisc. 

Homo * lupus * 

 Când nu ne amintim o literă dintr-un cuvânt, o putem înlocui cu semnul întrebării. 

Exemplu: ?adoveanu 

OPERATORUL "|"  
 

Operatorul | (sau logic) se poate folosi pentru a returna paginile care conţin prima secvenţă de text 

sau cea de-a doua. 

“fire fox” | fire va returna paginile care conţin fie sintagma fire fox, fie cuvântul fire. 
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OPERATORUL "+"  

Operatorul de căutare + va ordona rezultatele căutării după numărul apariţiilor cuvântului sau 

textului introdus în caseta de căutare. 

+bacalaureat va afişa în rezultatele căutării paginile, descrescător, în funcţie de numărul apariţiilor 

cuvântului bacalaureat  

Operatori booleeni 

OPERATORUL “AND” 

Cu ajutorul acestui operator găsiţi pagini care folosesc toate cuvintele căutate. 

Exemplu: facebook AND twitter 

OPERATORUL “OR” 

Găsiţi pagini care ar putea folosi unul dintre mai multe cuvinte. 

Exemplu: facebook OR twitter 

OPERATORUL “NOT”  care este simbolizat prin semnul “–“ lipit de cuvântul din dreapta 

În cazul operatorului NOT, motorul de căutare exclude cuvântul postpus. 

Exemplu: facebook -twitter 

Atenţie:  “AND” şi “OR” se vor scrie întotdeauna cu majuscule! 

OPERATORUL "LINK" 

Operatorul link returnează toate site-urile care conţin hyperlinkuri către adresa specificată. 

Un  hyperlink este format din URL-ul unei pagini web şi textul afişat, cel care este vizibil 

utilizatorului.  

Exemplu de interogare:    link:didactic.ro 

OPERATORUL "INANCHOR" 

Operatorul inanchor  va returna site-urile care conţin linkuri în a căror descriere se află şi cuvântul 

specificat. 

inanchor:c#  va afişa site-urile care conţin cuvântul c# în descrierea linkului. 
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CĂUTAREA UNEI IMAGINI PE INTERNET 

Ca să găsim toate site-urile unde este postată o anumită imagine, procedăm astfel: 

 deschidem motorul de căutare google şi dăm click pe link-ul Imagini 

 

Din fereastra care se deschide apăsaţi pe iconiţa sub formă de aparat de fotografiat: 

 

Aveţi trei posibilităţi să găsiţi site-urile care conţin imaginea căutată: 

a) cu drag and drop trageţi imaginea dorită în caseta google; 
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b) inseraţi adresa URL a imaginii în caseta de căutare google; 

c) încărcaţi imaginea dorita de propriul vostru calculator cu ajutorul browser-ului pus la 

dispoziţie de google. 

Imaginea căutată trebuie să fie într-unul dintre următoarele formate: .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif sau 

.webp. 

O altă metodă de a deschide pagina google necesară pentru căutarea de imagini este să tastaţi în 

bara de adrese: images.google.com şi apoi să apăsaţi tasta Enter. 

O altă idee ar fi să căutăm cu ajutorul motorului de căutare google, doar imaginile alb-negru legate 

de o anumită temă. 

Spre exemplu, dacă dorim să căutăm imagini alb-negru cu amigurumi (jucării croşetate), tastăm pe 

google cuvântul amigurumi, apăsăm tasta Enter şi apoi dăm clik pe link-ul imagini. 

Din noua fereastră care se deschide, apăsăm butonul Instrumente de căutare şi din meniul 

Culoare selectăm opţiunea Alb-negru. 

Se pot aplica filtre referitoare la:  

 mărimea fotografiei;  

 culoare;  

 tipul fotografiei (chip, grafică, animaţie);  

 data publicării;  

 drepturi de utilizare. 

Căutarea într-un singur website folosind operatorul site: 
 

Să presupunem că vrem să căutăm pe site-ul competentedigitale.ro toate articolele care conţin 

informaţii despre limbajul html.  

 Pentru a căuta informaţii doar într-un singur website, tastăm în caseta de căutare google 

informaţia dorită, iar în continuarea informaţiei scriem operatorul site urmat de două puncte (:) şi 

de adresa site-ului. 

Spre exemplu, ca să căutăm lecţiile despre limbajul HTML postate pe site-ul 

www.competentedigitale.ro, scriem: 
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limbajul html site:competentedigitale.ro 

Operatorul de căutare site devine foarte util atunci când site-ul în interiorul căruia vrem sa căutăm 

nu are propriul motor de căutare. 

Atenţie însă la spaţii! Între operatorul de căutare, două puncte şi următorul cuvânt nu trebuie să 

existe spaţii. 

La utilizarea comenzii “site” urmată de domeniul dorit, motorul Google va efectua căutarea doar în 

extensia solicitată. (ex: .com, .org, .ro, .co, .uk).  

Spre exemplu interogarea “centrul de excelenta” site:ro va furniza informaţii doar despre 

centrele de excelenţă de pe site-urile cu extensia .ro 

CĂUTAREA DUPĂ UN ANUMIT TIP DE FIŞIER 
 

Operatorul filetype returnează numai documentele care au extensia specificată. Să presupunem 

că vrem să căutăm date referitoare la bacalaureat, centralizate în documente de tip Excel sau 

documente de tip .pdf 

Putem folosi următoarele interogări:  

filetype:xls bacalaureat sau filetype:pdf bacalaureat 

Sintaxa după care se face căutarea este: 

termenul căutat filetype:tipul fişierului 

Exemplu: 

subiecte competente digitale filetype:pdf 

Pot fi combinate mai multe tehnici de căutare, spre exemplu dacă dorim să căutăm subiectele, sub 

formă de fişiere pdf, date la examenul de competente digitale şi care sunt postate pe site-ul 

www.competentedigitale.ro, vom scrie astfel: 

subiecte competente digitale filetype:pdf site:www.competentedigitale.ro 

 

Pot fi căutate fişiere cu extensiile: pdf, doc, ppt, xls, docx, pptx, xlsx. 
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Căutarea după titlul unei pagini web folosind operatorul intitle: 
 

Operatorul intitle restricţionează rezultatele căutării la acele documente/articole care conţin în titlu 

cuvântul specificat. 

Interogarea intitle:amigurumi etsy hello kitty va returna toate articolele care au în nume 

cuvântul amigurumi, iar în conţinut cuvintele etsy hello kitty. 

OPERATORUL "ALLINTITLE"  
 

Operatorul allintitle va returna articolele care conţin în titlu toate cuvintele specificate. 

Exemplu: 

allintitle:Psili Ammos 

 

CĂUTAREA FOLOSIND OPERATORUL INURL: 
 

Operatorul inurl restricţionează rezultatele căutării la site-urile care conţin în URL cuvântul 

cheie specificat. URL-ul este adresa unei pagini de internet (exemplu de URL:  

http://competentedigitale.ro/ ). 

Să căutăm de pildă site-urile care conţin în URL cuvântul Amigurumi, iar în text Hello Kitty 

inurl:amigurumi hello kitty 

Operatorul allinurl va returna site-urile care conţin în URL atât  Amigurumi, cât şi Hello Kitty. 

Comanda “inurl” va returna doar acele site-uri care au în URL-ul paginii termenii căutării. 

Alt exemplu: 

inurl:competentedigitale 

Căutarea folosind OPERATORUL "NUMRANGE" 

Operatorul numrange restricţionează rezultatele căutării la documentele care conţin numere dintr-

o plajă de valori precizată.  

Spre exemplu numrange:1990-2000 bacalaureat va returna toate site-urile care conţin un număr 

din intervalul 1990-2000 şi cuvântul bacalaureat. 
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CĂUTAREA VOCALĂ 

 

Este uşor să căutaţi cu voce tare. Este suficient să aveţi un microfon încorporat sau conectat. 

Trebuie numai să faceţi clic pe microfon în bara de căutare şi să începeţi să vorbiţi. 

GOOGLE TRENDS  

 

Google Trends oferă statistici cu privire la trendurile şi vizibilitatea unui anumit subiect. 

 

 

sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Kxk1BzSY5qo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kxk1BzSY5qo

