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Google Analytics dla 
blogerów 

Poradnik ten jest skierowany do blogerów oraz osób zajmujących się content marketingiem. 
Jeśli publikujesz artykuły, to pewnie jesteś ciekaw ilu użytkowników je czyta, ile czasu 
spędza na ich przeglądaniu czy jak daleko przewija stronę. 

Podstawowa konfiguracja Google Analytics (czytaj: standardowy kod śledzący wrzucony na 
bloga) powie Ci niewiele więcej, niż ile odsłon miał konkretny artykuł. 

Niestety, jakieś 95% instalacji GA jakie widziałem zawierały błędy. Bałagan w widokach, brak 
filtrów, nieustawione cele czy brak zdarzeń to typowe problemy implementacyjne. 

Mało kto jest też świadomy faktu, że popularne metryki takie jak współczynnik odrzuceń czy 
średni czas na stronie zaciemniają rzeczywistość. 

Przykład? Jeśli ktoś czytał Twój artykuł przez 7 minut, ale nie przeszedł na 
kolejną podstronę, to Google Analytics zaliczy tę wizytę jako odrzucenie, a czas na stronie 
będzie równy 0 sekund. 

Zgodzisz się, że jest różnica między wpisem czytanym przez 20 sekund i wpisem czytanym 
przez 7 minut. Niestety, standardowe metryki w Google Analytics potraktują taką wizytę 
jednakowo. 

Być może też skupiasz się na współczynniku odrzuceń lub masz ruch napompowany przez 
spamboty. A może w ogóle nie zaglądasz do GA? Pora to zmienić. 

Jest jeden szkopuł - zaawansowana konfiguracja Google Analytics wymaga wiedzy o tym 
narzędziu (a także o Google Tag Manager). Który bloger miałby czas się tego uczyć? 

Cóż, w tym celu powstał ten poradnik. Chcę Ci ułatwić życie - podaję na tacy gotowe 
instrukcje, krok po kroku, opatrzone screenami z narzędzi. 

Dzięki nim poprawnie skonfigurujesz Google Analytics dla swojego bloga. Nawet jeśli nigdy 
nie miałeś do czynienia z tym narzędziem. A korzyści są wielkie. 

Zaczynajmy :) 
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I. Po co mi na blogu Google Analytics? 
Poniższe kilka akapitów pozwoli Ci przetrwać chwile trudności podczas konfiguracji Google 
Analytics. Poradnik starałem się napisać maksymalnie szczegółowo, ale być może nie 
wyjaśniłem dostatecznie zagadnień, które dla mnie - analityka internetowego - są oczywiste 
(jeśli je wychwycisz, daj mi znać!). 

W takich chwilach przypomnij sobie o wartości, jakie Google Analytics da Twojemu blogowi (i 
biznesowi). 

1. Tworzenie lepszych treści 
Jako bloger czy content marketer wiesz, że dobre wyniki to pokłosie dobrej treści. 

Dzięki Google Analytics dowiesz się: 
● Jakich tematów czytelnicy szukają na Twoim blogu 
● Które treści najchętniej i najdłużej czytają 
● W którym punkcie artykułu się nudzą i wychodzą 
● Jak daleko przewijają artykuł 
● Jakie grupy tematów cieszą się popularnością 

 
Te i inne informacje sprawią, że artykuły zaczniesz tworzyć w oparciu o dane. To zwiększa 
Twoje szanse na wysokie zasięgi, ponadprzeciętne zaangażowanie czytelników, dziesiątki 
komentarzy i tak dalej. 

2. Dokładne statystyki dla reklamodawców 
Im więcej danych (i to szczegółowych) o blogu jesteś w stanie zaprezentować, tym większe 
wrażenie zrobisz na potencjalnych partnerach komercyjnych. 

Na tle blogerów znających tylko liczbę odsłon i współczynnik odrzuceń, będziesz mógł 
brylować wiedzą o głębokości przewijania strony, realnym czasie spędzonym na 
poszczególnych wpisach czy statystykach interakcji z wideo. 

Będziesz rzetelnym i profesjonalnym partnerem, który dokładnie wie co dzieje się na jego 
blogu. 

Dodatkowo zaoferujesz dokładniejszą niż konkurencja analitykę efektów współprac 
komercyjnych. To wartość dla Twoich biznesowych partnerów. 

W skrócie: skonfigurowanie Google Analytics z tym poradnikiem w przyszłości może 
się przełożyć na większe przychody z bloga. A jeśli tworzysz treści "pro publico bono", to 
zaangażujesz więcej osób. 

Mam nadzieję, że Cię zmotywowałem :) 
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II. Konfiguracja śledzenia 
Rozpoczynamy konfigurowanie Google Analytics. Aby ułatwić poruszanie się po poradniku, 
użyłem kolorowych oznaczeń. 

● akcja (kliknięcie) 
● nazwa sekcji 
● inne istotne rzeczy 

Dzięki nim sprawniej przebrniesz przez kolejne kroki. 

a. Stworzenie konta Google Analytics 
Jeśli masz już konto i usługę Google Analytics, możesz pominąć ten krok. 

W przeciwnym wypadku załóż konto. Skorzystaj w tym celu z gotowych instrukcji Google. 
Nie ma sensu ich dublować w poradniku. 

Zakładanie konta Google Analytics 

Po założeniu konta automatycznie utworzone zostaną pierwsza usługa i widok. 

b. Dodanie kodu śledzącego na bloga 
Aby statystyki bloga były widoczne w Google Analytics, musisz dodać w serwisie kod 
śledzący. 

Ponownie, jeśli ten krok masz już za sobą, przejdź do kolejnej sekcji. 

Dwa rekomendowane przez mnie sposoby dodania kodu Google Analytics na bloga to: 
1. Wtyczka GA Google Analytics 
2. Google Tag Manager (rekomendowane) 

Tylko wdrożenie Google Tag Manager pozwoli Ci skonfigurować zdarzenia z rozdziału III. (a 
to one dają Ci dostęp do zaawansowanych statystyk, więc warto). 

Wtyczka GA Google Analytics 

Zaloguj się do panelu administracyjnego Wordpress. Przejdź do Wtyczki > Dodaj nową. 
Znajdź GA Google Analytics i zainstaluj ją, a następnie włącz. 
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(  

Przejdź do ustawień wtyczki. Dodaj Twój numer UA (identyfikator śledzenia). Znajdziesz go 
w Google Analytics w Administracja > Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia. 

(  

 
We wtyczce zaznacz opcje:  

● Enable Google Analytics on your site 
● Enable Universal Analytics 
● Disable GA on the frontend for Admin-level users (na dole strony) 
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Zjedź w dół i kliknij Save settings. Od teraz kod śledzenia Google Analytics jest aktywny na 
każdej podstronie Twojego bloga. 

Wdrożenie kodu śledzenia przez Google Tag Manager (rekomendowane) 

Ponieważ będziesz korzystać z Google Tag Managera (GTM) do konfiguracji zdarzeń w 
dalszej części artykułu, rekomenduję aby kod śledzenia Google Analytics również się tam 
znajdował. 

Wejdź na https://tagmanager.google.com/, kliknij Utwórz konto i stwórz nowe konto oraz 
kontener. 
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Gdy pojawi się poniższy ekran, nie zamykaj karty. Te kody będą Ci zaraz potrzebne. Teraz 
otwórz w nowej karcie panel administracyjny Wordpress. 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W panelu Wordpress przejdź do sekcji Wygląd > Edytor. 

Na liście po prawej znajdź i kliknij w Nagłówek motywu. 

W kodzie źródłowym znajdź fragment <head> i wklej bezpośrednio pod nim kod GTM dla 
części <head> (pierwszy od góry na poprzednim screenie). 
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Teraz znajdź fragment <body> i od razu za tym tagiem wklej drugą część kodu GTM. 
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Kliknij Zaktualizuj plik. Gotowe! 

Teraz pora na dodanie kodu śledzącego Google Analytics wewnątrz GTM. 

1. Otwórz Google Tag Manager i dodaj nowy tag. 
2. Nazwa: UA - Pageview 
3. Typ tagu: Universal Analytics 
4. Typ śledzenia: Wyświetlenie strony 
5. Ustawienia Google Analytics 

a. Kliknij Nowa zmienna  
b. Wklej swój identyfikator śledzenia. Użyj go też jako nazwy. 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6. Reguła: All pages. 
7. Zapisz tag. 
8. Kliknij “Podgląd” 

Teraz pora na sprawdzenie, czy tag uruchomi się na Twoim blogu. 

1. Wejdź na bloga 
2. Jeśli wśród uruchomionych tagów widzisz UA - Pageview, to wszystko działa. 
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3. Wróć do Google Tag Manager i kliknij Prześlij, a następnie Opublikuj. 
4. Kontener został opublikowany. Teraz każda wizyta w serwisie jest śledzona w GA. 

c. Konfiguracja usługi 
Domyślne ustawienia usługi w Google Analytics warto zmodyfikować o dwie rzeczy: raporty 
demograficzne i Search Console. 

Otwórz Google Analytics i wejdź w Administracja > Ustawienia usługi 

W sekcji Funkcje reklamowe włącz raporty demograficzne i zainteresowań. 

 

(  

Teraz pora na integrację z Search Console. 

Dzięki niej uzyskasz w Google Analytics dostęp do raportów o SEO, będącym dla blogów 
ważnym źródłem ruchu. 
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Jeśli jeszcze nie dodałeś bloga do Search Console, zrób to korzystając z instrukcji 
przygotowanej przez Google. 

Gotowe? Wróć do ustawień usługi i w sekcji Search console kliknij przycisk Dostosuj 
Search Console.  

(  

Zostaniesz przeniesiony do nowego ekranu. Kliknij Dodaj. 

(  
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Jeśli w Search Console masz już dodanego bloga, to wystarczy, że zaznaczysz go na liście 
i klikniesz Zapisz. W ten sposób powiążesz go z usługą Google Analytics. 

(  
Gotowe! Po kilku dniach zajrzyj do raportu Pozyskiwanie > Search Console. Dowiesz się 
m.in. na jakich stronach lądują użytkownicy przychodzący z wyszukiwarki Google czy dla 
jakich zapytań Twój blog pojawia się w wynikach. 

d. Konfiguracja widoków 
W Google Analytics potrzebne Ci będą widoki: 

● Główny 
● Bez filtrów 

Statystyki będziesz na co dzień sprawdzać w tym pierwszym. Drugi jest swego rodzaju 
buforem - gromadzi wszystkie dane (bez filtrów). Warto je mieć tak na wszelki wypadek. 

Po stworzeniu usługi Google Analytics w poprzednim kroku masz dostępny jeden widok. 
Niech będzie to Twój widok główny. Stwórz teraz widok bez filtrów (ja nazywam go “RAW”). 

Wejdź w Administracja i w kolumnie Widok Danych (skrajnie po prawej), kliknij w 
rozwijane menu i wybierz Utwórz nowy widok. 
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Wpisz nazwę widoku (w moim przypadku “damianrams.pl - RAW”) i wybierz odpowiednią 
strefę czasową. Dla większości czytelników będzie to Polska. Kliknij Utwórz widok. 

(  

Teraz przejdź do Ustawienia widoku i zaznacz opcję Wykluczenie wszystkich działań 
znanych robotów. Powtórz tę operację dla każdego widoku. 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Gotowe. 

e. Filtry 
Celem filtrów jest odsianie niepotrzebnych danych. Dzięki temu statystyki są wiarygodne. 

Niezbędne są filtry eliminujące: 
● Wizyty z adresu IP Twojego lub współpracowników 
● Wizyty generowane przez boty, czyli SPAM 

Filtr na ruch wewnętrzny 
Aby odsiać wizyty z adresów IP, najpierw zbierz listę IP do wyeliminowania. Swoje IP 
sprawdzisz np. tutaj. Jeśli masz współpracowników regularnie odwiedzających bloga, 
poproś ich o to samo. 

Dodawanie filtra to już bułka z masłem. 

Wejdź w Administracja > Filtry > Dodaj filtr. Nazwij go odpowiednio np. “IP dom”, “IP 
biuro” czy “IP Adam” (dla współpracownika). 
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(  

W rozwijanym menu wybierz Wyklucz, ruch z adresów IP i równe. Następnie wklej adres 
IP i kliknij Zapisz. 

Powtórz dla każdego adresu IP, który chcesz wykluczyć. 

Mały kruczek - Twój adres IP może być przydzielany dynamicznie (sprawdź to u dostawcy 
Internetu). W takim przypadku dowiedz się jak często lub przy jakich warunkach IP jest 
zmieniane (np. po restarcie routera). 

Zainstaluj też w przeglądarce wtyczkę Google Analytics Opt-out (i niech Twoi 
współpracownicy też to zrobią). Dzięki niej żadna z Twoich aktywności nie będzie 
rejestrowana w Google Analytics (niezależnie z jakiego IP działasz). Niech to będzie 
dodatkowy bufor filtrujący Twój własny ruch. 

Filtr dla spambotów 
W konfiguracji widoku zaznaczyłeś opcję Wykluczenie wszystkich działań znanych 
robotów, natomiast to nie wystarczy, aby uchronić statystyki przed spambotami. 

Spamerski ruch często jest “wstrzykiwany” do Twojego GA za pośrednictwem kodów 
śledzących umieszczonych w innych witrynach. 

Receptą jest uwzględnianie tylko ruchu z Twojego hosta, innymi słowy Twojej domeny. 

Ustawienia: 
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Typ filtra: Niestandardowy > Uwzględnij 
Pole filtra: Nazwa hosta 
Wzorzec filtra: twojadomena\.pl 

(  

Teraz dodaj kolejny filtr, który wyeliminuje ruch z botów faktycznie odwiedzających Twojego 
bloga.  

Potrzebujesz do tego listy źródeł, z których spamerski ruch trafia na Twoją witrynę. 
Sprawdzisz to w raporcie Google Analytics pod Pozyskiwanie > Cały ruch > Witryny 
odsyłające. 

Dodaj do swojej listy wykluczeń wszystkie podejrzane serwisy. Zwykle mają 100% 
współczynnik odrzuceń i czas na stronie równy 00:00. 

Przykład: 
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Masz już listę domen? Pora na konfigurację filtra. 

Ustawienia: 

Typ filtra: Niestandardowy > Wyklucz 
Pole filtra: Źródło kampanii 
Wzorzec filtra: (domena1\.pl|domena2\.pl|domena3\.pl) 
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Pole Wzorzec filtra korzysta z wyrażeń regularnych. Poprawny format to domeny 
oddzielone pionową kreską (ang. pipe). Istotne, aby przed kropką wstawić ukośnik - w 
przeciwnym wypadku zostanie ona potraktowana jako dowolny znak. 

f. Cele 
Cele pozwalają śledzić kluczowe z Twojej perspektywy zachowania czytelników (konwersje). 
Pierwszym krokiem jest określenie, co jest dla Ciebie istotne i co chciałbyś mierzyć. 

Typowymi przykładami celów dla blogów są: 
● Zapis na newsletter 
● Liczba podstron odwiedzonych w trakcie wizyty (np. 3 i więcej) 
● Czas na stronie (np. 5 minut i więcej) 

Skonfigurujemy te trzy przykładowe cele. 

Cel #1: Zapis na newsletter 
Jeśli po zapisie na newsletter użytkownik zostaje przekierowany na stronę podziękowania, 
np. /potwierdzenie-zapisu/, to cel skonfigurujesz w oparciu o adres URL. 
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Ważne - strona podziękowania musi się znajdować na Twoim blogu, a nie na serwisie 
dostawcy narzędzia do mailingów. 

Aby skonfigurować cel, otwórz Google Analytics i przejdź do Administracja > Cele > + Cel 

1. Nazwa: Zapis na newsletter 
2. Typ: Miejsce docelowe 
3. Kliknij Dalej 

(  

1. Miejsce docelowe: /potwierdzenie-zapisu/ (lub inny fragment URL, w zależności od 
Twojego bloga) 

2. Resztę opcji pozostaw bez zmian. 
3. Kliknij Zapisz 
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Pierwszy cel skonfigurowany. 

A co w przypadku, gdy zamiast przekierowania na stronę podziękowania wyświetlany jest 
komunikat? Musisz wtedy skonfigurować zdarzenie wysyłane do Google Analytics w 
momencie, gdy komunikat jest widoczny. Następnie stworzysz cel bazujący na tym 
zdarzeniu. 

To rozwiązanie zwykle wymaga znajomości jQuery oraz zaawansowanej znajomości Google 
Tag Manager. Prościej będzie Ci stworzyć stronę z potwierdzeniem zapisu na dedykowanym 
adresie URL. 

Cel #2: Co najmniej 3 podstrony odwiedzone w trakcie wizyty 
Wróć do kroku Administracja > Cele > + Cel. 

1. Nazwa: 3 podstrony 
2. Typ: Strony / ekrany na sesję 
3. Kliknij Dalej 
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1. Ustaw Strony/ekrany na sesję większe niż 3 
2. Kliknij Zapisz 

(  
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Drugi cel gotowy. Szybko idzie, prawda? 
Cel #3: Co najmniej 5 minut na blogu 
Wróć do kroku Administracja > Cele > + Cel. 

1. Nazwa: 5 minut 
2. Typ: Czas trwania 
3. Kliknij Dalej 

(  

1. Czas trwania: ustaw Minuty na 5 
2. Kliknij Zapisz  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Uwaga - to rozwiązanie nie jest idealne. Ponieważ Google Analytics jest w stanie policzyć 
czas na stronie tylko gdy odwiedzone zostały minimum dwie podstrony, liczba realizacji celu 
będzie zaniżona względem rzeczywistości. 

Wizyty z tylko jedną odwiedzoną podstroną, nawet gdyby trwały ponad 5 minut, nie zostaną 
zaliczone jako realizacja celu. Miej to na uwadze podczas analizy danych. 

Gotowe! Twoje cele są skonfigurowane 

Liczbę zrealizowanych celów możesz sprawdzić w zakładce Konwersje > Cele > Przegląd. 
Informacja o celach jest też dostępna kontekstowo w wielu innych raportach. 

g. Grupowanie treści 
Chciałbyś mieć klarowny przegląd kategorii wpisów pod kątem liczby odsłon czy czasu 
spędzonego przez czytelników? Potrzebujesz grupowania treści. 

Jeśli adresy URL Twoich wpisów blogowych zawierają też nazwę kategorii, to konfiguracja 
będzie prosta. 

Jeśli nazewnictwo jest nieregularne, to musisz najpierw zebrać adresy URL wpisów i 
pogrupować je tematycznie w kategorie. 

Załóżmy, że masz na blogu 4 kategorie, a także stronę /o-mnie/ i /kontakt/. 

Grupowanie treści możesz oprzeć o URL lub o tytuł strony (tekst, który wyświetla się na 
pasku przeglądarki). Na cokolwiek się zdecydujesz, musisz być konsekwentny w 
nazewnictwie. 

Dla przykładu zbudujmy grupowanie treści w oparciu o adresy URL. 

Aby pogrupować treści, przejdź do Administracja > Grupowanie treści > + Nowe 
grupowanie treści 
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Wpisz dowolną nazwę. 

Interesuje Cię sekcja Grupuj stosując definicje reguły. Dodasz teraz oddzielnie 
każdą grupę treści i zdefiniujesz jej kryteria. 

Strona główna 
Aby grupa zawierała tylko odsłony strony głównej, zastosuj ustawienia: 

1. Nazwa: Strona główna 
2. Strona: pasuje do wyrażenia regularnego: ^\/$ 
3. Kliknij Gotowe 

(  

Kategorie wpisów 
Załóżmy, że: 

Strona kategorii (lista wpisów) ma URL: damianrams.pl/google-analytics/ 
Wpis w tej kategorii ma URL: damianrams.pl/google-analytics/7-raportow-google-
analytics/ 

Aby stworzyć regułę wyodrębniającą wpisy z kategorii “google-analytics” oraz listing 
wpisów, zastosuj następujące ustawienia: 

1. Nazwa: Kategoria: Google Analytics 
2. Strona: zawiera /google-analytics/ 
3. Kliknij Gotowe 
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Powtórz operację dla każdej kolejnej kategorii. 

Strony statyczne 
Teraz pora na grupę zawierającą statyczne strony O mnie oraz Kontakt. 

Załóżmy, że URL to: 
O mnie: damianrams.pl/o-mnie/ 
Kontakt: damianrams.pl/kontakt/ 

 
Zastosuj ustawienia: 

1. Nazwa: Strony statyczne 
2. Strona: pasuje do wyrażenia regularnego: (\/o-mnie|\/kontakt) 
3. Kliknij Gotowe 

(  

Gdy skonfigurujesz wszystkie grupy treści, kliknij Zapisz. 

W moim przypadku były to 4 grupy. Nie sugeruj się tym - dopasuj grupowanie do specyfiki 
Twojego bloga. 
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h. Wyszukiwanie w witrynie 
To zabrzmi trywialnie, ale najchętniej czytane są wpisy na tematy interesujące dla 
czytelników. 

Dzięki Google Analytics sprawdzisz czego czytelnicy szukają na Twoim blogu. 

Pomoże Ci w tym raport Wyszukiwanie w witrynie. Zbiera on informacje o korzystaniu z 
wyszukiwarki wewnętrznej na blogu. 

Znajdziesz tam dane o wpisywanych frazach i zachowaniu wyszukujących czytelników. 

Aby zobaczyć dane, musisz wcześniej skonfigurować raport. Na szczęście zajmuje to tylko 
kilka minut. 

Najpierw dowiedz się w jakim parametrze przechowywana jest wyszukiwana fraza. 

1. Wejdź na swojego bloga 
2. Wpisz dowolną frazę w wyszukiwarkę, np. “test” 
3. W URL wyników wyszukiwania znajdź fragment z frazą “test” i zapisz nazwę 

parametru 

Jako przykład wyszukałem frazę “inwestowanie” na blogu marciniwuc.com 
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Adres URL wyników wyszukiwania to: 
marciniwuc.com/search_gcse/?q=inwestowanie 

Interesuje mnie to, co przed “=inwestowanie”, czyli nasz parametr - literka q. Może się on 
różnić w zależności od bloga, przyjmując nazwę np. “s”, “query”, “search” etc. 

(  

Teraz przejdź do Google Analytics. Otwórz sekcję Administracja > Ustawienia widoku 

1. Włącz Śledzenie wyszukiwania w witrynie 
2. W polu Parametr zapytania wpisz nazwę parametru. W naszym przykładzie będzie 

to q 
3. Zapisz 

(  

Gotowe! Raport znajdziesz w Zachowanie  > Wyszukiwanie w witrynie. 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III. Zdarzenia, czyli o krok dalej 
Zdarzenia w Google Analytics umożliwią Ci śledzenie zachowań użytkowników, takich jak 
kliknięcia, przewijanie strony, spędzenie określonego czasu na podstronie czy wypełnienie 
formularza. 

Z perspektywy blogera najważniejsze są trzy zdarzenia: przewijanie strony, czas 
spędzony na podstronie oraz interakcje z wideo. 

Współczynnik odrzuceń i średni czas na stronie to metryki, które zawierają przekłamania, 
widoczne zwłaszcza przy blogach. 

Ponieważ często odwiedzający czyta jeden wpis i wychodzi ze strony, współczynnik 
odrzuceń jest wysoki, a czas na stronie z takich wizyt to 0 sekund (wynika to ze sposobu 
działania Google Analytics). 
 
Dwa zdarzenia, które za moment skonfigurujesz z pomocą Google Tag Manager, otworzą Ci 
oczy na realne statystyki dotyczące czytelnictwa Twoich artykułów. 

a. Czas spędzony na stronie 
Dzięki temu zdarzeniu dowiesz się, ilu czytelników spędziło na podstronie przynajmniej X 
sekund. Progi, jakie przyjmiemy to: 10, 60, 120, 720 sekund. 

Otwórz Google Tag Manager i przejdź do kontenera Twojego bloga. 

Najpierw stwórz cztery Reguły (po jednej dla każdego interwału czasowego). 

1. Przejdź do sekcji Reguły i kliknij Nowe 
2. Nazwa: “Czas - 10 sekund” 
3. Typ reguły: Minutnik 
4. Przerwa: 10000 (czas podawany jest w milisekundach, więc 10000 to 10 sekund) 
5. Limit: 1 
6. Włącz tę regułę, gdy Page URL, dopasowanie do wyrażenia regularnego, (.*) 
7. Zapisz 
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Powtórz operację dla pozostałych trzech interwałów czasowych, zmieniając odpowiednio 
nazwę reguły i parametr “Przerwa”. 

Pójdzie Ci sprawniej, jeśli skorzystasz z opcji Kopiuj, zaraz obok przycisku Zapisz w 
prawym górnym rogu. 

(  

Finalnie powinieneś mieć na liście 4 reguły. 
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Teraz przejdź do sekcji Tagi. Utworzysz 4 tagi, po jednym dla każdej z reguł. 

1. Kliknij “Nowy” 
2. Nazwa: Zdarzenie - czas - 10 sekund 
3. Typ tagu: Universal Analytics 
4. Typ śledzenia: Zdarzenie 
5. Kategoria: Czas na stronie 
6. Akcja: 10 sekund 
7. Etykieta: {{Page Path}} 
8. Działanie niezwiązane z interakcją: Prawda 
9. W sekcji reguły wybierz “Czas - 10 sekund” 
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Powtórz operację dla pozostałych interwałów, oczywiście zmieniając nazwę tagu, pole Akcja 
i regułę. 

Efektem powinny być 4 tagi. 
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Teraz kliknij Prześlij, a następnie Opublikuj. 

Zdarzenia znajdziesz w Google Analytics w sekcji Zachowanie > Zdarzenia > Najczęstsze 
zdarzenia 

b. Przewijanie strony (scrollowanie) 
Jak dużą część artykułu czytają użytkownicy Twojego bloga? 
Czy w ogóle docierają do najistotniejszych informacji lub call-to-action? 
W którym momencie się nudzą i przestają czytać? 

Odpowiedzi na te pytanie da Ci śledzenie przewijania strony. Dzięki Google Tag Manager 
szybko je skonfigurujesz. 

Najpierw przejdź do sekcji Zmienne, kliknij Skonfiguruj i w panelu po prawej zaznacz 
wszystkie trzy zmienne z kategorii Przewijanie. 

(  

Teraz przejdź do sekcji Reguły i utwórz nową regułę. 

1. Nazwa: Przewijanie 
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2. Typ: Głębokość przewijania 
3. Zaznacz Głębokość przewijania w pionie 
4. Wartość: 0, 25, 50, 75, 100 
5. Zapisz 

Pole Wartość dostosuj do specyfiki Twojego bloga. Przykładowo na damianrams.pl 
publikuję niewiele, ale długich wpisów, zwykle około 2000 słów. 

Dlatego ustawiłem więcej progów procentowych: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 100. Dzięki temu 
mogę dokładniej analizować swoje “kobyły” :-) 

(  

Jeśli blog jest częścią witryny firmowej czy sklepu internetowego, zaznacz Niektóre strony i 
określ, na jakich podstronach ma działać reguła. Jeśli wpisy blogowe znajdują się katalogu /
blog/, to ustaw Page Path zawiera /blog/. 

 
 
 
 
Czas stworzyć tag, który prześle do Google Analytics zdarzenie. Przejdź do sekcji Tagi i 
utwórzy nowy tag. 
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1. Typ tagu: Universal Analytics 
2. Typ śledzenia: Zdarzenie 
3. Nazwa: Zdarzenie - przewijanie 
4. Kategoria: Przewijanie 
5. Akcja: {{Page Path}} 
6. Etykieta: {{Scroll Depth Threshold}}% (istotne, aby dodać “%” obok zmiennej) 
7. Działanie niezwiązane z interakcją: Prawda 
8. W sekcji reguły wybierz Przewijanie 
9. Zapisz 

W menu GTM kliknij Prześlij > Opublikuj. Zrobione! 

c. Śledzenie odtwarzania wideo 
Wielu blogerów umieszcza we wpisach wideo z YouTube. Google Tag Manager posiada 
wbudowane rozwiązania pozwalające śledzić interakcje z filmami z tej platformy. 

Dowiesz się: 
● ilu użytkowników rozpoczyna oglądanie 
● ile razy pauzuje 
● jak długo ogląda wideo 
● do którego miejsca dociera 

Jedziemy z tym! Najpierw przejdź do sekcji Zmienne, kliknij Skonfiguruj i zaznacz 
wszystkie zmienne z sekcji Filmy. 

(  

Będziesz potrzebować dwóch reguł. 

Przejdź do sekcji Reguły i utwórz nową regułę. 

1. Nazwa: Wideo - status 
2. Nagrywanie: zaznacz wszystkie opcje oprócz Postęp 
3. Zaznacz “Dodaj obsługę interfejsu API JavaScript…” 
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4. Zapisz 

(  

Teraz druga reguła. 

1. Nazwa: Wideo - odtwarzanie 
2. Nagrywanie: zaznacz tylko opcję Postęp 
3. Wartość (%): 15, 30, 45, 60, 75, 90 
4. Zaznacz “Dodaj obsługę interfejsu API JavaScript…” 
5. Zapisz 

Podobnie jak w przypadku śledzenia przewijania, dopasuj wartości (%) do własnych potrzeb. 
Jeśli publikujesz filmy trwające godzinę i dłużej, dobrym pomysłem może być śledzenie co 
10%. 
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Ostatnim krokiem jest stworzenie tagów. Będą Ci potrzebne dwa tagi. 
1. Tag #1: Śledzenie statusu wideo 
2. Tag #2: Śledzenie postępu w odtwarzaniu 

Przejdź do sekcji Tagi i utwórz nowy tag. 

1. Typ tagu: Universal Analytics 
2. Typ śledzenia: Zdarzenie 
3. Nazwa: Zdarzenie - wideo - status 
4. Kategoria: Wideo 
5. Działanie: {{Video Title}} 
6. Etykieta: {{Video Status}} 
7. Działanie niezwiązane z interakcją: Prawda 
8. Reguły: Wideo - status 
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I teraz drugi tag. 

1. Typ tagu: Universal Analytics 
2. Typ śledzenia: Zdarzenie 
3. Nazwa: Zdarzenie - wideo - odtwarzanie 
4. Kategoria: Wideo 
5. Działanie: {{Video Title}} 
6. Etykieta: {{Video Percent}}% 
7. Działanie niezwiązane z interakcją: Prawda 
8. Reguły: Wideo - odtwarzanie 
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Zrobione! Teraz interakcje z wideo umieszczonymi na blogu zobaczysz w Google Analytics. 
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IV. Raporty, czyli gdzie znaleźć dane? 
Część konfiguracyjną masz już za sobą. Teraz dowiesz się z jakich raportów Google 
Analytics korzystać, aby znaleźć odpowiedzi na istotne pytania. 

a. Które posty są najchętniej czytane? 
Raport Zachowanie > Wszystkie strony 

Sprawdzisz tutaj: 
● Liczbę odsłon poszczególnych podstron 
● % wyjść (ile % użytkowników opuszcza bloga będąc na tej podstronie) 

(  

W tym raporcie możesz wykorzystać grupowanie treści, które skonfigurowałeś wcześniej. 
Zobaczysz wtedy zbiorcze statystyki np. dla różnych kategorii wpisów, co da Ci ogólne 
spojrzenie popularność różnych dziedzin. 
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b. Skąd przychodzą czytelnicy? 
Raport Pozyskiwanie > Źródło / Medium 

Sprawdzisz tutaj: 
● Jakie kanały “żrą”, czyli przynoszą Ci dużo ruchu 
● Jakie źródło ruchu jest najlepsze pod kątem pozyskiwania subskrybentów 
● Ile wejść pozyskujesz z poszczególnych kanałów, takich jak social media, 

wyszukiwarka Google, newsletter czy wejścia bezpośrednie 
● Jak różni się zaangażowanie czytelników w zależności od kanału ruchu (metryka 

Strony / sesja) 

(  

Dzięki temu wiesz lepiej gdzie promować swojego bloga. 

(  43

damianrams.pl



c. Na jakich urządzeniach czytają? 
Raport Odbiorcy > Ruch mobilny > Przegląd 

Sprawdzisz tutaj: 
● Jaki % czytelników wchodzi na bloga na smartfonie 
● Jaka jest różnica w realizacji celów między platformami 
● Jak różnią się źródła ruchu w zależności od urządzeń (dodaj wymiar dodatkowy 

Źródło / medium) 
● Ile czasu czytelnicy spędzają na blogu w zależności od urządzenia? 

Na bazie tych danych możesz stwierdzić, że np. lepiej pisać krótsze treści, ponieważ 80% 
wizyt pochodzi z telefonów. 

(  

d. Jaka jest głębokość przewijania strony? 
Raport Zachowanie > Zdarzenia > Najczęstsze zdarzenia 

Kliknij w Przewijanie, następnie w interesującą Cię podstronę. Zobaczysz raport pokazujący 
ilu było użytkowników, którzy dotarli do X% podstrony. 

Sprawdzisz: 
● Ile % czytelników dociera do końca wpisu 
● Które wpisy są czytane do końca, a które nudzą użytkowników 
● W którym miejscu najwięcej osób rezygnuje z dalszego czytania 

Przy wsparciu tych informacji poprawisz artykuły (dodasz więcej nagłówków, list 
wypunktowanych, śmiesznych gifów), tak aby lepiej angażowały czytelników. 
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e. Jak długo czytelnicy pozostają na podstronach? 
Raport Zachowanie > Zdarzenia > Najczęstsze zdarzenia 

Kliknij w Czas na stronie. 

Sprawdzisz: 
● Ilu czytelników pozostaje na jednej podstronie dłużej niż X sekund 
● Ile czasu czytelnicy spędzają na lekturze poszczególnych artykułów (aby to 

zobaczyć, dodaj wymiar dodatkowy Etykieta zdarzenia, a następnie odfiltruj 
interesujący Cię artykuł) 
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Ocenisz, czy artykuł jest odpowiednio angażujący. Jeśli nie, to pewnie warto go 
przeredagować. 

Przykładowo jeśli użytkownicy spędzają najczęściej mniej niż 60 sekund na podstronie, to 
coś jest nie tak - być może kiepsko wyświetla się na urządzeniach mobilnych? 

f. Czego szukają czytelnicy? 
Raport Zachowanie > Wyszukiwanie w witrynie > Wyszukiwane hasła 

Dowiesz się: 
• Jakich fraz czytelnicy wyszukują na blogu 
• Ile czasu spędzili na blogu po operacji wyszukiwania 
• Ile % użytkowników opuściło bloga po zobaczeniu wyników wyszukiwania 

(  
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V. Podsumowanie 
Gratulacje! Dotarłeś do końca tego długiego poradnika. 

Jeśli skonfigurowałeś swojego Google Analytics zgodnie z zaleceniami, to jestem z Ciebie 
dumny :) 

Zbierasz teraz masę przydatnych danych o zachowaniu czytelników. Dzięki temu: 
● Stworzysz skuteczniejszą ofertę dla współprac komercyjnych 
● Skupisz działania promocyjne na efektywnych kanałach 
● Sprawdzisz, ile czasu rzeczywiście czytelnicy spędzają na artykułach 
● Poprawisz wpisy kiepsko angażujące odbiorców 
● Dowiesz się, o czym Twoja grupa docelowa chce czytać 

I wiele więcej. 

Najważniejsze, że to co właśnie skonfigurowałeś będzie dla Ciebie działać co najmniej przez 
najbliższych kilka lat (prawdopodobnie dłużej). 

Pod kątem analityki właśnie wkroczyłeś do grona 1% najbardziej zaawansowanych blogów. 
Tak trzymaj! 

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z wiedzy zawartej w tym poradniku, to 
będę wdzięczny, jeśli mu go podeślesz. 

W pocie czoła pracuję już nad kolejnymi przydatnymi treściami. Jeśli chcesz się pierwszy o 
nich dowiedzieć, to polecam zapis na newsletter na damianrams.pl lub polubienie mojej 
strony na Facebooku. A najlepiej obie rzeczy :) 

Trzymaj się! 
Damian
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