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Ebook przygotowany przez Rise360

Spis treści

Jak tworzyć teksty do zakładek blogowych? 

Tytuł artykułu  

Jak znaleźć odpowiedni temat na bloga? 

Akapity  

Poziomy nagłówków  

Minimum 1 lista punktowa w tekście  

Minimum 1 pogrubienie na akapit  

W tekście powinny znaleźć się linki do pozostałych usług.  

Przeoptymalizowanie tekstu  

Pisanie tekstów a dostosowanie do SEO, czyli frazy pokrewne  

Jak szukać fraz relewantnych?  

Na końcu tekstu powinno znaleźć się kilkuzdaniowe podsumowanie artykułu. 

Nagłówki powinny mieć charakter blogowy… 

W tytule i nagłówkach stosujemy formuły typu:
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Tworzymy Agencję Rise360. Jesteśmy grupą specjalistów zaciekawionych rzeczywistością  
i odkrywaniem nowych możliwości rozwoju biznesu.  
Naszym celem jest odkrywanie nowego zrozumienia rzeczywistości,  
w której poruszają się przedsiębiorcy i ich klienci. 



Jak tworzyć teksty do zakładek  
blogowych?

Powinien zawierać słowo kluczowe. Tytuł = nagłówek h1.
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Czasami poszukiwanie pomysłu na artykuł blogowy jest bardziej czasochłonne, niż samo 
pisanie treści. Dobry temat to połowa sukcesu. Poniżej prezentujemy skuteczne metody 
poszukiwania inspiracji na treści blogowe:

Tytuł = nagłówek H1
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Nie dodajemy dodatkowych enterów 

pomiędzy paragrafami. Jest to błędne 

działanie, ponieważ powoduje 

nieprawidłowe wyświetlanie się tekstu na 

stronie www. 

Akapit powinien mieć do 550 ZZS (znaki 

ze spacjami - można to sprawdzić w 

programie WORD, w lewym dolnym rogu 

okna), po przekroczeniu tej długości 

kolejny tekst należy oddzielić 

nagłówkiem lub enterem. 

Zwykły akapit (tekst pomiędzy 

nagłówkami) powinien mieć styl 

“paragraf/zwykły tekst”: 
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Tekst powinien zawierać: 

H1 - jest nim zawsze tytuł strony 

H2  - pierwszy nagłówek w tekście 
musi być nagłówkiem h2. Drugi nagłówek h2, o ile wystąpi, nie 
powinien być ostatnim nagłówkiem w tekście. 

H3

H4

Ręcznie powiększanie i/lub pogrubianie tekstu, aby 

wizualnie wyglądał jak nagłówek, jest błędem. 

Im więcej nagłówków, tym lepiej - to idealne miejsce na 

frazy pokrewne 

<h2> pierwszy nagłówek </h2>  

akapit 

 <h3> kolejny nagłówek </h3> 

akapit  

<h3> kolejny nagłówek </h3> 

akapit  

…
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więcej list punktowych 

tabele 

zdjęcia w treści

https://pixabay.com/pl/,  

https://unsplash.com/,  

https://pl.freepik.com/home  

lub w przypadku sklepów internetowych 

zdjęcia ze strony klienta.

Używanie zwykłych myślników, gwiazdek lub 

innych znaków, które mają imitować listę 

punktową, jest nieprawidłowe.

Lista punktowa: 

     -   punkt A 

     -   punkt B 

     -   punkt C

Lista punktowa: 

- punkt A 

- punkt B 

- punkt C

Lista punktowa: 

* punkt A 

* punkt B 

* punkt C

Zatem jeśli przykładowo używamy listy punktowej 1,2,3… wybieramy zdefiniowaną listę 

punktową. Dzięki temu jest odpowiednio sformatowana i  w kodzie 

HTML. .  
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Pogrubienie pozwala czytelnikom łatwiej śledzić najważniejsze informacje, ale też pod  

kątem SEO podkreślać słowa kluczowe. Staraj się nie pogrubiać samego słowa  

kluczowego, ale z jakimś otoczeniem. Na przykład:

Skuteczny marketing  w internecie nie jest prosty, dlatego jeśli chcesz zadbać 

o spójny wizerunek i dobrą reklamę, skorzystaj z usług 

.

Skuteczny marketing  w internecie nie jest prosty, dlatego jeśli chcesz zadbać 

o spójny wizerunek i dobrą reklamę, skorzystaj z usług agencji marketingowej, 

która zbuduje z tobą Twoją markę krok po kroku. 

Skuteczny marketing  w internecie nie jest prosty, dlatego jeśli chcesz zadbać 

o spójny wizerunek i dobrą reklamę, skorzystaj z usług 

, która zbuduje z Tobą twoją markę krok po kroku. 

Przykładowo jeśli w agencji marketingowej piszemy tekst do zakładki ofertowej o SEO, 

zawieramy w tekście informację, że „aby SEO było skuteczne, konieczna jest 

, ponieważ… ” 

W innym miejscu dodajemy informację: „obok pozycjonowania, drugą 

najskuteczniejszą metodą pozyskiwania klientów jest , ponieważ…” 

Do pogrubionych w przykładzie fraz dodajemy linki do naszych podstron usługowych, 

kolejno: do tworzenia stron www oraz do prowadzania kampanii Google Ads. 

 Aby uniknąć przeoptymalizowania, należy używać synonimów i fraz pokrewnych.
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Należy bezwzględnie uważać na przeoptymalizowanie tekstu, 

czyli na zbyt częste powtarzanie słowa kluczowego w tekście. 

Jedno słowo kluczowe może pojawić się: w obrębie jednego 

nagłówka i przylegającego do niego akapitu:

1 raz w nagłówku 

1 raz w akapicie pod nagłówkiem (maksymalnie 2 razy) 

w 60-70% nagłówków: główne słowo kluczowe nie 

może pojawić się we wszystkich nagłówkach. Tam, 

gdzie nie używamy głównego słowa kluczowego, 

należy używać fraz pokrewnych.
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Każda podstrona ma swoją , która powinna zawrzeć się w nagłówku 

h1, a także w dalszych nagłówkach i akapitach. Fraza kluczowa najczęściej jest taka 

sama, jak nazwa usługi/kategorii/produktu. 

Do każdego tekstu należy znaleźć  (inaczej zwane frazami 

pokrewnymi). Należy stosować je w nagłówkach oraz akapitach. Słowa kluczowe 

oraz frazy pokrewne powinno się odmieniać. Np. raz piszemy „kwiaty ślubne”, a raz 

„kwiatów ślubnych”. 

Należy uważać, aby . Przykładowo, jeśli 

tekst zawiera 5 nagłówków - zastosujmy frazy kluczowe w 3 z nich, a 2 niech 

pozostaną neutralne dla SEO. W 1 akapicie tekstu, który ma około 4-6 linijek tekstu) 

powinniśmy zastosować 1-2 razy frazy kluczowe. Przesycenie słowem kluczowym 

jest równie niekorzystne, jak całkowity brak tekstu.  

Używaj także , ponieważ Google bada topologię treści, czy 

wyrazy są ogólne, czy są związane z tematem. 

Wpisz niepełną frazę kluczową (często jest to nazwa kategorii/

usługi) w Google i zobacz, jakie podpowiedzi wyświetla Google.  

Załóżmy, że słowo kluczowe to „farba antykorozyjna”. Po 

wpisaniu części słowa kluczowego “farba antyk” w Google 

widzimy takie podpowiedzi:  

Nie bierzemy pod uwagę wyniku „farba 

antykorozyjna castorama”, ponieważ dotyczy 

konkretnego konkurencyjnego sklepu.  

Cała reszta wyników to właśnie frazy 

pokrewne, które Google kojarzy z naszym 

słowem kluczowym
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Możemy także eksperymentować  

z wynikami, które podpowiada Google, 

wpisując pełną frazę (jak widać niżej, 

nieco zmieniły się wyniki). 

Albo dodając słowa pytające na początku. 

Wpisz słowo kluczowe w Google, kliknij enter, a następnie zjedź na sam dół 

wyników wyszukiwania do sekcji „Podobne wyszukiwania”. Tutaj znajdziesz kolejną 

listę fraz relewantnych:

Te frazy mogą się częściowo zazębiać z tymi, które znajdziesz bezpośrednio  

w podpowiedziach Google (punkt 1). Warto i tutaj wpisywać w Google różne 

modyfikacje słowa kluczowego i sprawdzać, czy we frazach pokrewnych znalazły  

się nowe podpowiedzi. 
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Skorzystaj z Planera Słów Kluczowych w Google Ads: 

Wejdź na swoje konto w Google Ads > 

Narzędzia i ustawienia > Planowanie > Planer 

Słów Kluczowych > Poznaj nowe słowa 

kluczowe. 

Wpisz po przecinku kilka fraz, które zebrałeś 

na poprzednim etapie. Nie rób literówek. 

Następnie kliknij „Zobacz wyniki”: 

Wtedy zobaczysz ilczbę wyszukań dla już 

znalezionych fraz, ale też w sekcji  

„Propozycje słów kluczowych” znajdziesz 

nowe frazy relewantne. Wybierz te, które 

pasują do tematu:

Uwaga! Im więcej podasz swoich fraz na 

początku, tym więcej propozycji otrzymasz. 

Im więcej znajdziesz fraz pokrewnych - tym lepiej. 

Pamiętaj, że nie musisz użyć ich wszystkich  

w tekście. Natomiast im więcej ich wykorzystasz, 

tym bardziej zwiększasz zasięg SEO takiego tekstu. 

Dlaczego? Ponieważ będzie pozycjonować się na 

wiele pokrewnych słów kluczowych. 
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Artykuł blogowy to pewna całość. Powinien posiadać wstęp (lead), rozwinięcie 

tematu i zakończenie. Jeśli pominiemy etap 1-akapitowego podsumowania, tekst 

będzie sprawiał wrażenie niedokończonego, urwanego.  

Jednym z celów wpisów blogowych jest wspieranie podstron usług/kategorii/produktów. 

Przykładowo jeśli sprzedajemy komputery, frazy bezpośrednio sprzedażowe znajdują się 

już na podstronie kategorii. Pisząc artykuł poradnikowy, chcemy pozostać w określonej 

tematyce, ale nie rywalizować z treścią podstrony kategorii.  

komputery, 

najlepsze komputery, 

szybki komputer. 

Dlatego na  znajdziemy takie frazy jak:

jaki komputer dla dziecka, 

na jakie parametry zwracać uwagę, kupując komputer, 

najszybszy komputer do gier

Natomiast  powinien zawierać frazy typu:
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Jaki… 

Produkt X czy Y np. Kompresor tłokowy czy śrubowy? 

Najlepszy… np. Najlepszy kompresor śrubowy do 2000 zł 

Top 10… np. Top 10 myszek dla graczy do 300 zł  

Jeśli słowo kluczowe ma swoją kategorię w sklepie, to nie może być na początku 

tytułu artykułu, ponieważ będzie walczył ze stroną kategorii sklepu (co jest 

dokładnie odwrotnością tego co chcemy osiągnąć).

… - zobacz/przeczytaj przed zakupem 

… - o czym warto wiedzieć? 

… - poradnik przedzakupowy 

… - kompletny poradnik 

… - jak uniknąć błędów przed zakupem 

… - wszystko, co musisz wiedzieć 
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Know How stworzony przez  
agencje Rise360 sp. z o. o.

Dziękujemy za uwagę!


