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Metoda badania

W	ramach	metody	analizy	stron	www,	zastosowa-
no	techniki	w	dwóch	etapach:	

a.	
b.	

analiza	ekspercka,
user	experience	–	doświadczenie	z	użytkowni-
kami.

Procentowy udział wyników w badaniu

50%

50%

Ekspert	ds.	dostępności	
Użytkownicy	niepełnosprawni	

Eksperci	 i	 użytkownicy	 niepełnosprawni	 przepro-
wadzili	badanie	na	sprzęcie	i	oprogramowaniu	uży-
wanym	przez	siebie	na	co	dzień	biorąc	pod	uwagę	
strony	główne	poszczególnych	stron	www.	Następ-
nie	 przygotowali	 w	 formie	 opisowej	 wyniki	 prze-
prowadzonego	testu.
Wyniki	uzyskano	łącząc	ekspercką	analizę	w	opar-
ciu	o	listę	kontrolną	WCAG	z	badaniem	z	użytkow-
nikami.

Przeprowadzono	następujące	działania:	

a.	 wytypowanie	serwisów	do	badania
b.	

c.	
d.	

e.	

wytypowanie	 kluczowych	 elementów	 bada-
nych	serwisów
wytypowanie	zadań	dla	użytkowników	
przeprowadzenie	 testów	 przez	 ekspertów	
i	użytkowników	niepełnosprawnych
opracowanie	raportu.

Analiza ekspercka

W	celu	przeprowadzenia	analizy	eksperckiej	prze-
prowadzono	następujące	metody	działania:	
I.	
II.	
III.	

IV.	

Sprawdzanie	zgodności	z	W3C	HTML
Sprawdzanie	zgodności	z	W3C	CSS
Sprawdzanie	zgodności	z	WCAG	2.0	w	58%	kry-
teriów	sukcesu	listy	kontrolnej	–	metoda	prob-
lemowa
Analiza	kontrastu

User experience

Do	 grupy	 badawczej	 użytkowników	 wytypowano	
osoby	niepełnosprawne	o	 różnych	 rodzajach	dys-
funkcji	sensorycznej:

•	
•	
•	

niewidomi
niedowidzący
głusi

Użytkownicy	 oceniali	 wybrane	 elementy	 serwisu	
i	wykonali	serię	trzech	zadań.

Analizowane elementy

Do	 każdego	 z	 analizowanych	 elementów	 przypo-
rządkowano	punktację	od	0	do	1	lub	od	0	do	2

1.

Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficz-
nych i animacji

0	–	rażące	zaniedbanie,	
1	–	częściowy	brak,
2	–	są

Każdy	 element	 graficzny	 jak	 wykres,	 zdjęcie,	
ozdobnik,	 itp.	 osadzony	 na	 stronie	 internetowej	
powinien	posiadać	tekst	alternatywny.	Dzięki	temu	
grafiki	 będą	 dostępne	 dla	 osób	 niewidomych	 ko-
rzystających	 z	 programów	 czytających.	 Taki	 tekst	
alternatywny	 pojawi	 się	 również	 w	 momencie,	
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kiedy	 obrazek	 nie	 będzie	 mógł	 być	 załadowany	
na	stronie	z	 różnych	przyczyn.	 Jest	 to	najważniej-
sza	 i	 podstawowa	 zasada	 tworzenia	 dostępnych	
treści	 internetowych.	 Treść	 tekstu	 alternatywne-
go	 musi	 być	 dostosowana	 do	 funkcji	 jaką	 pełni	
opisywana	 grafika	 na	 stronie.	 Jeśli	 jest	 to	 zdjęcie	
przekazujące	 informację	wówczas	w	 krótkich	 sło-
wach	 należy	 ją	 opisać.	 Jeśli	 jest	 to	 grafika,	 która	
nie	przekazuje	żadnej	informacji	a	pełni	tylko	funk-
cję	 ozdobną	 atrybut	alt	musi	 być,	 ale	 pusty	 bez	
żadnego	 tekstu.	 Jeśli	 grafika	pełni	 rolę	odnośnika	
wówczas	należy	jasno	w	treści	alternatywnej	prze-
kazać	informację	dokąd	użytkownik	zostanie	zapro-
wadzony	lub	jaką	akcję	wykona.

2.

Etykiety i grupowanie pól formularzy

0	–	rażące	zaniedbanie,	
1	–	częściowo	brak,	
2	–	są

Dzięki	formularzom	możliwa	jest	interakcja	pomię-
dzy	 użytkownikiem	 a	 stroną	www	 lub	 komunika-
cja	 z	 innymi	 użytkownikami.	 Dla	 osób	 widzących	
większość	 formularzy	 jest	 zrozumiała.	 Inaczej	 jest	
w	przypadku	osób	niewidomych.	Programy	czyta-
jące,	którymi	się	posługują	powinny	przekazać	 in-
formację	o	nietekstowym	elemencie	jakim	są	pola	
edycyjne,	pola	wyboru,	listy	rozwijane,	itp.	Będzie	
to	możliwe	w	momencie	kiedy	każde	z	pól	formu-
larza	będzie	powiązane	w	kodzie	HTML	z	etykietą.	
W	przypadku,	gdy	w	formularzu	znajdują	się	gru-
py	opcji	do	 zaznaczenia,	np.	przy	pomocy	pól	 ra-
dio	albo	checkbox	należy	stosować	grupowanie	pól	
formularzy.	Należy	je	stosować	wszędzie	tam,	gdzie	
tematycznie	można	pogrupować	pola	 formularza.	
Zwłaszcza	w	sytuacji,	gdy	pola	mogą	się	powtarzać,	
np.	przy	składaniu	zamówienia	będą	to	pola	adresu	
zamieszkania	i	pola	adresu	dostarczenia	przesyłki.

3.

Użycie elementów nagłówka

0	–	rażące	zaniedbanie,	
1	–	są,	ale	niepoprawna	hierarchia,	

2	–	są

Nagłówki	 pełnią	 bardzo	ważną	 rolę	 informacyjną	
i	nawigacyjną	dla	osób	niewidomych.	Użytkownicy	
widzący	skanują	stronę	wzrokiem	 i	od	 razu	mogą	
zidentyfikować	 główne	 sekcje	 strony	 interneto-
wej.	Osoby	niewidome	natomiast	muszą	poświęcić	
dużo	więcej	czasu,	aby	program	czytający	przeka-
zał	w	formie	głosu	informacje	zawarte	w	serwisie.	
Dzięki	skrótom	klawiaturowym	dostępnym	w	pro-
gramie	czytającym	niewidomi	mogą	szybko	poru-
szać	się	m.in.	po	nagłówkach,	dzięki	czemu	mogą	
błyskawicznie	przechodzić	do	głównych	sekcji	i	in-
formacji	 bez	 konieczności	 żmudnego	odsłuchiwa-
nia	 treści	 linia	 za	 linią.	 Najistotniejszą	 rzeczą	 jest	
aby	konsekwentnie	stosować	nagłówki	oraz	w	od-
powiedniej	hierarchii.

4.

Użycie elementów list

0	–	rażące	zaniedbanie,	
1	–	słabe	wykorzystanie,	
2	–	są

Listy	 uporządkowane	 czy	 nieuporządkowane	 po-
dobnie	jak	nagłówki	są	dla	osób	niewidomych	jed-
nym	 z	 podstawowych	 elementów	 nawigacyjnych	
i	 informacyjnych.	 Dzięki	 skrótom	 klawiaturowym	
dostępnym	 w	 programie	 czytającym	 niewidomi	
mogą	 poruszać	 się	 pomiędzy	 listami.	 Dodatkową	
informacją	 przekazywana	 przez	 te	 programy	 jest	
ilość	elementów	w	liście	oraz	czy	nastąpiło	zagnież-
dżenie.	Jest	to	konstrukcja	do	tworzenia	menu,	któ-
re	 często	 zawierają	dziesiątki,	 setki	 linków.	Dzięki	
liście	użytkownik	wie	z	jaką	ilością	linków	w	menu	
ma	do	czynienia	oraz	dzięki	możliwości	zagnieżdża-
nia	list	o	jego	hierarchii.

5.

Kontrast tekstów i tła

0	–	w	większości	zły,
1	–	istnieją	elementy	mało	kontrastowe,	
2	–	w	większości	dobry	lub	istnieje	możliwość	zmia-

ny
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Minimalny	 kontrast	 pomiędzy	 tekstem	 lub	 grafi-
kami	 tekstowymi	 a	 tłem	 powinien	 być	w	 stosun-
ku	4,5:1.	Jeżeli	nie	można	uzyskać	odpowiedniego	
kontrastu,	 np.	 ze	 względu	 na	 utrzymanie	 identy-
fikacji	 wizualnej	 firmy,	 instytucji,	 itp.	 należy	 za-
pewnić	kontrolki,	które	przełączą	serwis	w	wysoki	
kontrast.	 Najlepiej,	 jeśli	 użytkownik	 będzie	 mógł	
wybrać	 kilka	 zestawów	 kolorystycznych.	 Warun-
kiem	 koniecznym	 jest,	 aby	 kontrolki	 zmiany	 kon-
trastu	spełniały	wymagania	kontrastu	w	stosunku	
4,5:1	 oraz	 aby	 wersja	 w	 wysokim	 kontraście	 po-
siadała	 taka	 samą	 funkcjonalność,	 taką	 samą	 za-
wartość	 oraz	 spełniała	 wymagania	 minimalnego	
kontrastu.	Nie	należy	zapominać	o	użytkownikach,	
którzy	 korzystają	 z	 trybu	wysokiego	 (odwrócone-
go)	 kontrastu	 dostępnego	 np.	 w	 systemie	 opera-
cyjnym.	Wówczas	nie	 tylko	 cały	 interfejs	 systemu	
i	oprogramowania	jest	zmieniony,	ale	wygląd	stron	
internetowych	 również.	 Należy	 zadbać	 o	 to,	 aby	
wszystkie	 informacje,	 elementy	 nawigacyjne,	 for-
mularze	były	również	w	tym	trybie	widoczne.

6.

Jednoznaczne tytuły stron

0	–	niejednoznaczny,	
1	–	jednoznaczny

Każda	podstrona	serwisu	 internetowego	powinna	
mieć	 unikalny	 i	 sensowny	 tytuł.	 Spełnia	 on	 kilka	
ważnych	funkcji:	

•	 jest	 to	 pierwszy	 tekst,	 który	 odczytują	 osoby	
korzystające	z	programów	czytających,

•	 otwarte	okna	przeglądarki	są	nazwane	tytułem	
serwisu.	Dzięki	temu	użytkownik	jest	w	stanie	
zidentyfikować	okno	z	podstroną,	która	go	 in-
teresuje,

•	 jest	 istotny	 dla	 pozycjonowania,	 np.	 Google	
wyżej	 punktuje	 szukane	 słowo	 kluczowe,	 jeśli	
występuje	 w	 tytule	 strony	 oraz	 wyświetla	 go	
w	wynikach	wyszukiwania,

•	 nazwa	pliku	przy	zapisie	 strony	offline	 jest	 ty-
tułem	 serwisu.	 W	 przeglądarce	 internetowej	
strona	dodana	do	ulubionych	lub	zakładek	za-
pisana	jest	pod	aktualnym	tytułem.

7.

Sens odnośników poza kontekstem

0	–	rażące	zaniedbanie,
1	–	zdarzają	się	złe,	
2	–	dobry

Wszystkie	elementy	aktywne,	takie	 jak	 linki,	przy-
ciski	 formularza,	 obszary	 aktywne	 map	 odnośni-
ków	nie	mogą	być	dla	użytkowników	dwuznaczne.	
Muszą	 być	 	wystarczająco	 opisane	 z	 określeniem	
swojego	 celu,	 bezpośrednio	 z	 linkowanego	 teks-
tu	lub	w	pewnych	przypadkach	–	z	linku	w	swoim	
kontekście	 np.:	w	paragrafach,	 które	 go	otaczają,	
elementach	list,	komórkach	lub	nagłówkach	tabe-
li.	 Nie	 należy	 używać	 linków	 typu:	 „więcej”,	 „tu”,	
„kliknij	 tutaj”,	 „wszystkie”,	które	poza	kontekstem	
nic	nie	znaczą.

8.

Obsługa z poziomu klawiatury i widoczność za-
znaczenia

0	–	rażące	zaniedbanie,	
1	–	możliwa,	ale	nie	dla	wszystkich	elementów	lub	

słaba	widoczność	zaznaczenia,	
2	–	możliwa

Każdy	element	serwisu,	każda	jego	funkcjonalność	
powinna	 być	 dostępna	 przy	 użyciu	 klawiatury,	 za	
wyjątkiem	 tych,	 które	konwencjonalnie	nie	mogą	
być	 wykonane	 klawiaturą	 (np.	 rysunek	 odręcz-
ny).	 Spełnienie	 tych	wymagań	 będzie	 szczególnie	
ważne	 dla	 użytkowników	 niewidomych	 i/lub	 ko-
rzystających	 tylko	 z	 klawiatury	 np.	 użytkowników	
z	zaburzeniami	koordynacji	ruchowej	i	niewydolno-
ści	mięśniowej	górnych	partii	ciała.	Należy	zadbać	
przede	wszystkim	o	to,	aby	każdy	element	aktywny	
był	przedstawiony	za	pomocą	jego	semantycznego	
odpowiednika	HTML	:	dla	linków	będzie	to	znacz-
nik	 <a>,	 który	 powinien	 zawierać	 atrybut	 href,	
dla	pól	formularzy	będą	to	znaczniki	np.	<input>,	
<select>,	<button>,	itp.	Szczególną	uwagę	należy	
zwrócić	 na	wykonywanie	 zdarzeń	 typu:	 onclick,	
onmouseover,	itp.	zwłaszcza	jeśli	zachodzą	one	na	
elementach	 nieaktywnych.	 Wówczas	 nie	 będzie	
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możliwe	wykonania	zadania	bez	użycia	myszki.	Ob-
sługując	serwis	za	pomocą	klawiatury,	użytkownik	
musi	widzieć,	na	którym	aktywnym	elemencie	się	
znajduje.	 Można	 to	 sprawdzić,	 poruszając	 się	 po	
stronie	klawiszem	Tab.	Absolutne	minimum	to	po-
zostawienie	domyślnych	ustawień	wyglądu	fokusa	
przeglądarki	np.	 Internet	Explorer	w	systemie	MS	
Windows	 będzie	 to	 kropkowana	 obwódka	 wokół	
aktywnego	linku.	

9.

Bezpośredni dostęp (skip links)

0	–	całkowity	brak,	
1	–	są

Niewielu	 użytkowników	 ma	 czas	 na	 odczytywa-
nie	 i	analizowanie	wszystkich	 treści	na	stronie	 in-
ternetowej.	Użytkownicy	 bez	 dysfunkcji	mają	 ten	
komfort,	 że	 wzrokowo	 są	 w	 stanie	 szybko	 wyse-
lekcjonować	i	odszukać	interesujące	elementy	lub	
przy	 użyciu	myszy	 szybko	przewinąć	 stronę	 góra/
dół.	 Programy	 czytające	 odczytują	 treści	 liniowo,	
więc	odszukanie	interesującej	informacji	trwa	dłu-
go.	Pomimo	tego,	że	każdy	program	czytający	po-
siada	 skróty	 klawiaturowe,	 dzięki	 którym	 można	
poruszać	 się	 po	 dowolnych	 elementach	 serwisu:	
nagłówkach,	 linkach,	 listach,	 polach	 formularzy,	
akapitach,	etc.,	to	w	dalszym	ciągu	problemem	jest	
czas,	 szybkość	 i	 gwarancja	dotarcia	do	pożądanej	
informacji.	Można	szybko	 i	małym	nakładem	pra-
cy	ułatwić	nawigację	 i	pominięcie	powtarzających	
się	na	podstronach	stałych	elementów,	jak	np.	in-
formacje	w	nagłówku	czy	menu	serwisu.	Pierwszą	
informacją	 „wyświetloną”	 (informacja	 ta	 nieko-
niecznie	musi	być	widoczna	w	serwisie)	przez	prze-
glądarkę	 będzie	menu	 służące	 do	 przechodzenia,	
bez	przeładownia	strony,	do	istotnych	treści	serwi-
su	za	pomocą	kotwic.

10.

Wyszukiwarka, mapa strony

0	–	nie	ma,	
1	–	jednego	nie	ma,	
2	–	są

Przyjazna	strona	to,	m.in.	taka,	w	której	użytkow-
nik	 jest	w	stanie	szybko	dotrzeć	do	informacji	 lub	
ją	 odnaleźć.	 Musi	 mieć	 możliwość	 znaleźć	 treści	
w	serwisie	na	wiele	sposobów,	a	przynajmniej	na	
dwa	 z	 następujących:	 spis	 treści,	 mapa	 serwisu,				
wyszukiwarka,	lista	powiązanych	podstron.

11.

Dodatkowe ułatwienia (zmiana kontrastu, po-
większanie czcionek, język migowy)

0	–	nie	ma,	
1	–	niewielkie,	
2	–	różnorodne

Zaleca	 się	 udostępnienie	 na	 stronie	 internetowej	
mechanizmu	 polegającego	 na	 stopniowym	 po-
większaniu	rozmiaru	tekstu	lub	zmiany	wersji	kon-
trastowej.	 Jednak	 osoby	 z	 wadami	 wzroku	 mają	
dostosowany	pod	względem	kontrastu	 i	wielkości	
czcionki	cały	system,	aby	mogły	komfortowo	praco-
wać.	Rodzajów	wad	wzroku	jest	bardzo	dużo:	krót-
kowzroczność,	 dalekowzroczność,	 astygmatyzm,	
nierozróżnianie	barw,	etc.	Do	tych	dysfunkcji	nale-
ży	dodać	problemy	związane	z	wiekiem	dojrzałym.	
Osobom	starszym	trudniej	jest	sprawnie	poruszać	
się	 po	 zasobach	 internetowych.	Osoby	 z	wadami	
wzroku	wcale	nie	muszą	korzystać	z	oprogramowa-
nia	powiększającego	 i	 często	nie	wiedzą,	 że	mają	
możliwość	 powiększania	 tekstu	 w	 przeglądarce.	
Nie	 należy	 zakładać,	 że	 każdy,	 użytkownik	 Inter-
netu	doskonale	zna	swój	system	i	wszystkie	opcje	
przeglądarki.	 Jeśli	zostaną	wdrożone	wspomniane	
mechanizmy	i	będą	one	łatwe	do	odnalezienia	na	
stronie,	to	dla	dużej	grupy	odbiorców	korzystanie	
ze	strony	będzie	bardziej	komfortowe.

12.

Poprawność X(HTML)

0	–	błędy,	
1	–	brak	błędów

Kod	HTML	musi	 być	wolny	od	błędów,	 czyli	musi	
być	zgodny	z	zadeklarowanym	typem	dokumentu.	
Jeśli	autor	zadeklarował,	że	serwis	jest	w	napisany	
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w	XHTML	1.0,	HTML	4.01,	HTML	5	to	musi	spełnić	
dany	standard.

13.

Poprawność CSS

0	–	błędy,	
1	–	brak	błędów

Kaskadowe	arkusze	styli	muszą	być	zgodne	ze	stan-
dardem	 i	wolne	od	błędów.	 Ze	względu	na	 różny	
stopień	 interpretacji	 CSS	 w	 zależności	 od	 produ-
centa	 i	wersji	 	przeglądarki	mogą	nastąpić	pewne	
odstępstwa,	 które	 zagwarantują	 jednakowy	 wy-
gląd	 strony	 stosując	właściwości	 nie	występujące	
w	oficjalnym	standardzie	CSS.

Elementy analizowane przez użytkowników

Lp. Elementy Punktacja Konsultant	
niewidoma

Konsultant	
niedowidząca

Konsultant	
głuchy

1. Tytuł	strony 0	–	brak	tytułu,
1	–	tytuł	jest,	ale	nie	
merytoryczny,
2	–	tytuł	merytoryczny.

X X X

2. Poprawne	
opisy	
nagłówków

0	–	brak	nagłówków,
1	–	nagłówki	są,	ale	źle	
opisane,
2	–	poprawnie	opisane	
nagłówki.

X

3. Odpowiedniki	
tekstowe	dla	
elementów	
graficznych	i	
animacji

0	–	brak	odpowied-
ników,
1	–	są,	ale	nie	meryto-
ryczne,
2	–	odpowiedniki	mery-
toryczne.

X

4. Kontrast	
pomiędzy	
tłem	strony	a	
tekstem

0	–	zły	kontrast,
1	–	dobry	kontrast.

X

5. Odpowiednio	
opisane	linki						

0	–	linki	nie	są	opisane,
1	–	linki	są	opisane,	ale	
nie	merytorycznie,
2	–	poprawnie,	meryto-
rycznie	opisane	linki.

X
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Lp. Elementy Punktacja Konsultant	
niewidoma

Konsultant	
niedowidząca

Konsultant	
głuchy

6. Opisane	pola	
formularzy

0	–	brak	opisanych	pól	
formularzy,
1	–	pola	formularzy	
opisane	poprawnie.

X

7. Jednolitość	
stylów	cz-
cionek	
użytych	na	
stronie

0	–	niejednolite	style	
czcionek,
1	–	jednolite	style	cz-
cionek.

X

8. Ocena	
trudności	
tekstu	zawart-
ego	na	stronie	
internetowej

0	–	treść	w	większości	
niezrozumiała	dla	
głuchych,
1	–	treść	częściowo	
zrozumiała	dla	głuchych,	
2	–	treść	zrozumiała	dla	
głuchych.

X

9. Ogólne	
wrażenie

0	
1	
2	
3	

–	
–	
–	
–	

bardzo	złe,
poprawne,
dobre,
bardzo	dobre.

X X X

Zadania przeprowadzone przez użytkowników

Zadania wykonane w trakcie badania dla stron partii politycznych:

1.	

2.	

3.	

Odnajdź	dane	teleadresowe.

Odnajdź	program	partii.

Odnajdź	informację	o	władzach	partii	(nazwisko	prezesa,	przewodniczącego	lub	skład	zarządu).				

Zadania wykonane w trakcie badania na stronach związanych z wyborami:

pkw.gov.pl

1.	

2.	

3.	

Zapoznaj	się	z	najnowszą	informacją	bieżącego	tygodnia.

Wykorzystując	wyszukiwarkę	strony	proszę	odnaleźć	informacje	o	prawie	wyborczym	w	Polsce.

Znajdź	dane	teleadresowe	PKW.
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elections2014.eu

1.	

2.	

3.	

Zapoznaj	się	z	najnowszą	informacją	bieżącego	tygodnia.

Znajdź	informacje	na	temat	Parlamentu	i	wyborów	2014.

Znajdź	informację	o	ilości	austriackich	posłów	w	Parlamencie	Europejskim.

Każde	z	zadań	zostało	ocenione	według	skali:

0 punktów –	niemożliwe	odnalezienie	informacji
1 punkt –	odnalezienie	informacji	możliwe,	ale	utrudnione
2 punkty –	szybkie	i	łatwe	odnalezienie	informacji

Punktacja i ocena

Maksymalna	liczba	możliwych	do	uzyskania	punktów	w	każdej	z	części	badania:

Analiza	ekspercka	elementów	–	22 punkty
Analiza	elementów	użytkowników	–	16 punktów
Zadania	użytkowników	–	6 punktów 

W	sumie	maksymalna	liczba	możliwych	do	uzyskania	punktów	dla	badanego	serwisu	–	44

0 – 31 punktów	 ocena	niedostateczna
32 – 36 punktów	 ocena	dostateczna
37 – 41  punktów	 ocena	dobra
42 – 44 punktów	 ocena	bardzo	dobra

Badane serwisy

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

8.	
9.	

Polskie Stronnictwo Ludowe	 	 	 	 http://psl.org.pl/
Europa Plus	 	 	 	 	 	 http://europaplus.org.pl/
Sojusz Lewicy Demokratycznej 	 	 	 http://sld.org.pl/
Polska Razem	 	 	 	 	 	 http://polskarazem.pl/
Solidarna Polska	 	 	 	 	 	 http://www.solidarna.org.pl/
Prawo i Sprawiedliwość	 	 	 	 	 http://www.pis.org.pl/
Platforma Obywatelska	 	 	 	 	 http://platforma.org/

Państwowa Komisja Wyborcza	 	 	 	 http://pkw.gov.pl/
Wybory europejskie 2014	 	 	 	 http://elections2014.eu/pl	

Strony zbadane tylko w części eksperckiej

1.	
2.	

Centrum Edukacji Obywatelskiej – Latarnik Wyborczy	 http://latarnik.nq.pl/
Mam Prawo Wiedzieć	 	 	 	 	 http://mamprawowiedziec.pl/

http://psl.org.pl/
http://europaplus.org.pl/
http://sld.org.pl/
http://polskarazem.pl/
http://www.solidarna.org.pl/
http://www.pis.org.pl/
http://platforma.org/
http://pkw.gov.pl/
http://elections2014.eu/pl
http://latarnik.nq.pl/
http://mamprawowiedziec.pl/
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I część

Nazwa Adres	URL Suma	(22)

1.	odpow-
iedniki	

tekstowe	
(2)

2.	etykiety	
(2)

3.	nagłówki	
(2)

4.	listy	(2) 5.	kontrast	
(1)

6.	tytuł	
strony	(1)

7.	sens	
linków	(2)

8.	obsługa	z	
klawiatury	

(2)

9.	skip	links	
(1)

10.	
wyszuki-
warka,	
mapa	

strony	(2)

11.	
dodatkowe	
ułatwienia	

(2)

12.	(X)
HTML	(1)

13.	CSS	(1)

Państwowa	Komisja	
Wyborcza pkw.gov.pl 10 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1

Wybory	europejskie	
2014 elections2014.eu 9 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0

Platforma	Obywa-
telska platforma.org 9 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0

Prawo	i	
Sprawiedliwość pis.org.pl 8 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0

Solidarna	Polska solidarna.org.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Polska	Razem polskarazem.pl 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Sojusz	Lewicy	De-
mokratycznej sld.org.pl 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Europa	Plus europaplus.org.pl 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Polskie	Stronnictwo	
Ludowe psl.org.pl 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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Liczba zdobytych punktów
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Elementy	strony Błędy	(w	procentach)

Odpowiedniki	tekstowe 100%

Etykiety 100%

Nagłówki 100%

Listy 44%

Kontrast 88%

Tytuł	strony 66%

Sens	linków 100%

Obsługa	z	klawiatury 100%

Skip	linki 77%

Wyszukiwarka,	mapa	strony 66%

Dodatkowe	ułatwienia 100%

Poprawność	(X)HTML 100%

Poprawność	CSS 88%
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II część

Zadania do wykonania dla konsultantów

Lp. Elementy Strona	www
Konsultant	
niewidomy

Konsultant	
niedowidzący

Konsultant	
głuchy

Średnia	
punktów

1. Tytuł	strony Polskie	Stronnictwo	Ludowe 2 2 1 1,7

Europa	Plus 2 2 1 1,7

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 2 2 0 1,3

Polska	Razem 2 2 1 1,7

Solidarna	Polska 2 2 2 2

Prawo	i	Sprawiedliwość 2 2 0 1,3

Platforma	Obywatelska 2 2 0 1,3

Państwowa	Komisja	Wyborcza 2 2 2 2

Wybory	europejskie	2014 2 0 2 1,3

2. Poprawne	opisy	
nagłówków

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 1 1

Europa	Plus 2 2

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 2 2

Polska	Razem 2 2

Solidarna	Polska 2 2

Prawo	i	Sprawiedliwość 2 2

Platforma	Obywatelska 2 2

Państwowa	Komisja	Wyborcza 2 2

Wybory	europejskie	2014 2 2

3. Odpowiedniki	
tekstowe	dla	el-
ementów	grafic-
znych	i	animacji

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 2 2

Europa	Plus 2 2

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 2 2

Polska	Razem 2 2

Solidarna	Polska 2 2

Prawo	i	Sprawiedliwość 2 2

Platforma	Obywatelska 2 2

Państwowa	Komisja	Wyborcza 1 1

Wybory	europejskie	2014 2 2
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Lp. Elementy Strona	www
Konsultant	
niewidomy

Konsultant	
niedowidzący

Konsultant	
głuchy

Średnia	
punktów

4. Kontrast	
pomiędzy	tłem	
strony	a	tekstem

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 0 0

Europa	Plus 0 0

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 1 1

Polska	Razem 0 0

Solidarna	Polska 0 0

Prawo	i	Sprawiedliwość 0 0

Platforma	Obywatelska 1 1

Państwowa	Komisja	Wyborcza 1 1

Wybory	europejskie	2014 0 0

5. Odpowiednio	
opisane	linki

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 1 1

Europa	Plus 2 2

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 2 2

Polska	Razem 2 2

Solidarna	Polska 1 1

Prawo	i	Sprawiedliwość 2 2

Platforma	Obywatelska 2 2

Państwowa	Komisja	Wyborcza 0 0

Wybory	europejskie	2014 2 2

6. Opisane	pola	
formularzy

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 2 2

Europa	Plus 0 0

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 2 2

Polska	Razem 1 1

Solidarna	Polska 0 0

Prawo	i	Sprawiedliwość 2 2

Platforma	Obywatelska 1 1

Państwowa	Komisja	Wyborcza 0 0

Wybory	europejskie	2014 2 2
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Lp. Elementy Strona	www
Konsultant	
niewidomy

Konsultant	
niedowidzący

Konsultant	
głuchy

Średnia	
punktów

7. Jednolitość	
stylów	czcionek	
użytych	na	
stronie

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 1 1

Europa	Plus 1 1

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 1 1

Polska	Razem 1 1

Solidarna	Polska 1 1

Prawo	i	Sprawiedliwość 1 1

Platforma	Obywatelska 1 1

Państwowa	Komisja	Wyborcza 1 1

Wybory	europejskie	2014 1 1

8. Ocena	trudności	
tekstu	zawartego	
na	stronie	inter-
netowej

Polskie	Stronnictwo	Ludowe 1 1

Europa	Plus 1 1

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 1 1

Polska	Razem 1 1

Solidarna	Polska 1 1

Prawo	i	Sprawiedliwość 0 0

Platforma	Obywatelska 0 0

Państwowa	Komisja	Wyborcza 1 1

Wybory	europejskie	2014 1 1

9. Ogólne	wrażenie Polskie	Stronnictwo	Ludowe 1 0 2 1

Europa	Plus 1 0 0 0,3

Sojusz	Lewicy	Demokratycznej 0 3 2 1,7

Polska	Razem 2 0 1 1

Solidarna	Polska 1 0 2 1

Prawo	i	Sprawiedliwość 3 0 1 1,3

Platforma	Obywatelska 2 1 1 1,3

Państwowa	Komisja	Wyborcza 1 2 2 1,7

Wybory	europejskie	2014 2 0 2 1,3
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Zadania z użytkownikami

Strona	www Konsultant	
niewidomy

Konsultat	
niedowidzący

Konsultat	
głuchy

Średnia	
punktów

Wybory europejskie 2014 6 4 6 5,3

Państwowa Komisja Wyborcza 6 3 4 4,3

Sojusz Lewicy Demokratycznej 3 5 4 4

Solidarna Polska 2 3 4 3

Prawo i Sprawiedliwość 5 4 0 3

Europa Plus 2 3 3 2,7

Polskie Stronnictwo Ludowe 2 3 2 2,3

Polska Razem 2 3 2 2,3

Platforma Obywatelska 2 1 3 2

Zadania z użytkownikami
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Wyniki

Strona	www I	część II	część Suma Ocena

Wybory europejskie 2014 9 17,9 26,9 61,1%

Sojusz Lewicy Demokratycznej 6 18 24 54,5%

Państwowa Komisja Wyborcza 10 14 24 54,5%

Prawo i Sprawiedliwość 8 14,6 22,6 51,4%

Platforma Obywatelska 9 13,6 22,6 51,4%

Polska Razem 7 14 21 47,7%

Solidarna Polska 7 13 20 45,5%

Europa Plus 5 12,7 17,7 40,2%

Polskie Stronnictwo Ludowe 2 13 15 34,1%

Liczba zdobytych punktów
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Opisy stron

pkw.gov.pl

W	 serwisie	 znajduje	 się	 niepoprawna	 hierarchia	
nagłówków.	 Ich	 treść	 również	 nie	 odzwierciedla	
prawdziwej	struktury	serwisu.	Nagłówek	h1	brzmi	
„PrzejdĹş	do	treĹ›ci”(sic).	Tytuły	stron	nie	są	unikal-
ne	i	w	dużej	liczbie	przypadków	brzmią	tak	samo.	
Na	 stronie	 głównej	 nie	 ma	 formularza	 wyszuki-
wania,	ale	po	kliknięciu	„Szukaj”	w	górnym	menu	
ukazuje	się	formularz,	w	którym	nie	wszystkie	pola	
posiadają	 etykiety.	 Elementy	 graficzne	 osadzone	
są	w	arkuszach	stylów	CSS,	jednak	jeśli	są	osadzo-
ne	w	 kodzie	 HTML	 nie	 posiadają	 atrybutów	alt.	
Nawigacja	 za	 pomocą	 klawiatury	 jest	 niemożliwa	
z	dwóch	powodów.	Brak	widocznego	fokusa	na	ak-
tualnie	wybranym	elemencie.	Pokaźnego	rozmiaru	
rozwijane	menu	nie	reaguje	na	klawisz	tabulatora.	
Kontrast	na	 stronie	 jest	wystarczający,	 strona	po-
siada	wersję	kontrastową	niestety	link	do	niej	jest	
bardzo	 mały,	 a	 przecież	 kierowany	 jest	 do	 ludzi	
z	wadami	wzroku.	Udostępniona	w	serwisie	wersja	
kontrastowa	 różni	 się	 funkcjonalnością	 od	 wersji	
graficznej.	W	 trybie	wysokiego	 kontrastu	 nie	 jest	
widoczny	główny	baner	z	nazwą	serwisu.	Na	stro-
nie	znajduje	się	kilka	błędów	HTML.

elections2014.eu

Zastosowane	w	serwisie	nagłówki	nie	oddają	 fak-
tycznej	struktury	serwisu.	Wszystkie	elementy	gra-
ficzne	posiadają	atrybuty	alt,	ale	niestety	niektóre	
z	nich	nic	nie	mówią	jak	np.	„NOT	FOUND	!”.	Do-
datkowo	duża	część	posiada	angielskojęzyczne	opi-
sy.	Tytuły	podstron	nie	zawierają	pełnej	informacji	
o	aktualnej	stronie.	Na	niektórych	elementach	ta-
kich	 jak	np.	działy	„Europejskie	partie	polityczne”	
nie	widać	aktywnego	fokusa	podczas	poruszania	się	
przy	użyciu	klawiatury.	Nie	można	również	dotrzeć	
do	 wyszukiwarki,	 ponieważ	 ikona	 z	 lupą	 reaguje	
tylko	na	akcję	wykonaną	myszką.	Wiele	elementów	
nie	spełnia	minimalnych	wymagań	kontrastu.	Pole	
wyszukiwarki	 nie	 posiada	 etykiety	<label>.	 Sens	
niektórych	linków	nie	jest	jednoznaczny	zwłaszcza	
tych,	 które	 osadzone	 są	 jako	 grafiki	 z	 niejasnym	

opisem	w	atrybucie	alt.	Strona	zawiera	liczne	błę-
dy	HTML	i	CSS.

platforma.org

W	 serwisie	 znajduje	 się	 niepoprawna	 hierarchia	
nagłówków.	 Ich	 treść	 również	 nie	 odzwierciedla	
prawdziwej	 struktury	 serwisu.	 Nagłówek	 h1	 jest	
pusty,	jest	on	jednocześnie	linkiem	bez	treści.	Jed-
nym	z	poważniejszych	problemów	na	 stronie	 jest	
to,	 że	wiele	 grafik,	 które	 są	odnośnikami	posiada	
puste	atrybuty	alt.	Powoduje	to	kolejne	problemy,	
ponieważ	wiele	 linków	 jest	 pustych.	Użytkownicy	
korzystający	 z	 programów	 czytających	 do	 wielu	
informacji	nie	dotrą.	Pola	formularzy	nie	posiada-
ją	etykiet	<label>.	Na	stronie	nie	ma	skip	linków	
służących	do	pomijania	powtarzających	się	treści.	
Brak	również	mapy	strony.	Na	niektórych	elemen-
tach	podczas	poruszania	się	przy	użyciu	klawiatury	
fokus	aktywnego	elementu	jest	zbyt	mało	widocz-
ny	 lub	 nie	 widać	 go	 wcale.	 Zarówno	 kod	 HTML	
jak	i	CSS	nie	jest	wolny	od	błędów.

pis.org.pl

Na	 stronie	 pis.org.pl	 nie	 zastosowano	 poprawnej	
hierarchii	nagłówków.	Większość	z	nich	to	nagłów-
ki	h1.	Nie	wykorzystano	również	istotnych	elemen-
tów	 semantycznych	 takich	 jak	 np.	 listy,	 które	do-
skonale	sprawdzają	się	przy	tworzeniu	menu.	Brak	
również	skip	linków,	które	przyśpieszają	i	ułatwiają	
nawigację	osobom	niewidomym.	Do	budowy	czę-
ści	układu	strony	użyte	zostały	tabele.	Jest	to	meto-
da	przestarzała,	nieelegancka	i	niepoprawna.	Pole	
rozwijane	służące	do	wyboru	aktualności	 z	działu	
nie	 posiada	 etykiety	 <label>.	 Nie	 wszystkie	 ele-
menty	 graficzne	maja	 uzupełnione	 atrybuty	 alt.	
Banery	wykonane	we	 flashu	 nie	 są	 dostępne	 dla	
programów	czytających.	Tytuły	stron	nie	są	unikal-
ne	 i	w	dużej	części	przypadków	brzmią	tak	samo.	
Kontrast	treści	w	sekcji	aktualności	nie	jest	wystar-
czający.	Nie	wszystkie	aktywne	elementy	dostępne	
są	przy	użyciu	 klawiatury	np.	Animacje	flashowe,	
które	pełnia	rolę	odnośników.	Strona	zawiera	drob-
ne	błędy	HTML	i	CSS.
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psl.org.pl

Serwis	 internetowy	nie	 jest	wyposażony	w	 jeden	
z	 podstawowych	 elementów	 strukturalnych	 i	 na-
wigacyjnych,	 jakimi	są	nagłówki.	Problem	dotyczy	
również	istotnych	z	punktu	widzenia	nawigacji	list	
wypunktowanych.	 Większość	 grafik	 nie	 posiada	
prawidłowo	wypełnionych	atrybutów	alt.	 Z	 tego	
powodu	 też	duża	część	 linków	nie	posiada	 treści.	
Pola	 formularzy	nie	posiadają	etykiet.	Duża	część	
elementów	 nie	 spełnia	 minimalnych	 wymagań	
kontrastu	jak	np.	górne	menu,	zielone	linki	czy	za-
wartość	stopki.	Tytuły	podstron	nie	zawierają	peł-
nej	 informacji	 o	 aktualnej	 stronie.	 Podczas	 poru-
szania	się	przy	użyciu	klawiatury	fokus	aktywnego	
elementu	jest	zbyt	mało	widoczny.	Brak	mapy	stro-
ny,	a	wyszukiwarka	znajduje	się	w	mało	widocznym	
miejscu.	Strona	zawiera	błędy	HTML	i	CSS.

sld.org.pl

Dosyć	poważnym	mankamentem	serwisu	jest	brak	
tekstów	alternatywnych	dla	slidera	głównego	wy-
konanego	 w	 technologii	 flash	 oraz	 puste	 atrybu-
ty	 alt	 dla	 obrazków	będących	 linkami	 zarówno	w	
sekcji	 „Aktualności”	 jak	 i	 „Profile	polityków”.	 Ser-
wis	 został	 wyposażony	 w	 nagłówki,	 a	 ich	 hierar-
chia	 została	 zachowana,	 jednakże	nie	oddają	one	
w	 pełni	 struktury	 logicznej	 serwisu	 na	 podstro-
nach.	 Dodatkowo	 nagłówek	 główny	 h1	 nie	 zmie-
nia	 swojej	 treści	 podczas	 przeglądania	 serwisu.	
Pole	 wyszukiwarki	 nie	 posiada	 powiązanej	 z	 nim	
etykiety,	a	w	formularzu	„Przyłącz	się”	żadne	z	pól	
nie	zostało	powiązane	z	odpowiednią	etykietą.	Na	
korzyść	serwisu	przemawia	bardzo	dobre	wykorzy-
stanie	list	elementów.	Posiada	on	również	funkcję	
przełączenia	 w	 tryb	 wysokiego	 kontrastu,	 nato-
miast	 po	 przełączeniu	 systemu	 Windows	 w	 tryb	
wysokiego	 kontrastu	 (LEWY	ALT	 +	 SHIFT	 +	 PRINT	
SCREEN)	 znika	 logo	 serwisu	 oraz	 niektóre	 przyci-
ski	nawigacyjne	„Członek	PES”,	„TV	SLD”,	„Przyłącz	
się”,	co	uniemożliwia	przyznanie	serwisu	kompletu	
punktów	w	tej	kategorii.	Tytuł	wszystkich	podstron	
serwisu	 jest	 taki	 sam,	 co	nie	pozwala	na	poinfor-
mowanie	 użytkownika	 o	 nazwie	 podstrony,	 którą	
aktualnie	 przegląda.	 Sens	 większości	 linków	 jest	

zły	 z	 powodu	 wspomnianych	 pustych	 atrybutów	
alt	dla	obrazków	będących	 linkami	oraz	dużej	 ilo-
ści	linków	o	treści	„Czytaj	więcej”.	Zdarzają	się	też	
puste	linki,	np.	przełączanie	wersji	językowych.	Za	
pomocą	klawiatury	nie	da	się	obsłużyć	rozwijane-
go	menu,	wyboru	regionu	z	wiadomościami,	stron	
wojewódzkich	czy	też	slidera	z	materiałami	promo-
wanymi.	 Dodatkowo	 całkowicie	 niewidoczny	 jest	
element	 aktualnie	 zaznaczony.	 Serwis	 nie	 posia-
da	mapy	 strony	 i	 skiplinków	umożliwiających	 po-
minięcie	powtarzających	się	 sekcji	 i	bezpośrednie	
dotarcie	do	konkretnej	treści.	Wśród	dodatkowych	
ułatwień	możemy	wyróżnić	powiększanie	czcionki	
i	wspomnianą	funkcję	przełączenia	serwisu	w	tryb	
wysokiego	 kontrastu,	 jednakże	 wybrany	 rozmiar	
czcionki	nie	zachowuje	się	przy	przechodzeniu	po-
między	 stronami	 serwisu.	 Walidacja	 serwisu	 wy-
kazała	dużą	 ilość	błędów	HTML	oraz	błędów	CSS.	
Błędy	CSS	ograniczają	 się	do	 tzw.	„hack’ów”,	 czyli	
deklaracji	pozwalających	na	wyświetlenie	serwisu	
w	różnych	przeglądarkach	 i	nie	powinny	wpływać	
na	ocenę	końcową,	jednakże	widać	„hacki”	przygo-
towane	dla	 przeglądarki	 Internet	 Explorer	 6,	 któ-
ra	i	tak	nie	wyświetla	poprawnie	strony.

solidarna.org.pl

Teksty	 alternatywne	 obrazków	 umieszczonych	
w	 serwisie	 są	 niejednoznaczne,	 np.	 „IMG_7615”,	
„okręgowe	fora	+	sp	warszawa-01”,	„naj”	lub	zosta-
ły	 wygenerowane	 automatycznie	 („razem-napisz-
my-nowa-polske”),	prawdopodobnie	na	podstawie	
nazw	plików.	Serwis	został	wyposażony	w	nagłów-
ki,	jednakże	zwraca	uwagę	pusty	nagłówek	h2	znaj-
dujący	się	bezpośrednio	za	nagłówkiem	głównym	
oraz	niezachowana	hierarchia	nagłówków	na	pod-
stronach.	 Zarówno	 pole	 wyszukiwarki,	 jak	 i	 pole	
do	zapisania	się	do	newslettera	nie	posiadają	po-
wiązanej	z	nimi	etykiet	tekstowych.	W	serwisie	po-
prawnie	 wykorzystano	 listy	 elementów.	 Kontrast	
większości	elementów	 jest	prawidłowy,	nie	 został	
on	 jednak	 zachowany	 w	 przypadku	 białych	 teks-
tów	na	czerwonym	tle	oraz	błękitnych	przycisków	
„Sprawdź	nas”,	„Dołącz	do	nas”	itp.	Podstrony	ser-
wisu	 posiadają	 jednoznaczny	 tytuł	 pozwalający	
na	 szybkie	 zorientowanie	 się,	 na	 której	 podstro-
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nie	użytkownik	aktualnie	znajduje	się.	W	serwisie	
można	natrafić	na	 linki	o	niejednoznacznej	 treści,	
co	spowodowane	jest	błędnie	wypełnionymi	atry-
butami	 alt	 dla	 obrazków	 będących	 linkami	 oraz	
powtarzającymi	się	treściami	„czytaj	dalej”.	Znacz-
nie	utrudniona	jest	obsługa	serwisu	za	pomocą	kla-
wiatury,	 a	mianowicie	 nie	 da	 się	 otworzyć	 rozwi-
janego	menu,	a	zaznaczenie	aktywnego	elementu	
jest		bardzo	słabo	albo	całkowicie	niewidoczne.	Co	
prawda	serwis	posiada	jeden	skiplink	pozwalający	
na	bezpośrednie	przeskoczenie	do	treści	strony	jed-
nak	jego	treść	jest	w	innym	języku	niż	język	główny	
strony	„Skip	to	content”.	Mapa	strony	zamieszczo-
na	została	jako	powtórzone	menu	główne	w	stop-
ce,	 ale	nie	oddaje	ona	w	 żaden	 sposób	 struktury	
serwisu.	 Serwis	 nie	 został	 wyposażony	 w	 żadne	
dodatkowe	 ułatwienia.	 Posiada	 on	 również	wiele	
błędów	HTML	i	nieliczne	błędy	CSS.

polskarazem.pl

Przeglądając	 stronę	 można	 zauważyć	 częściowy	
brak	 odpowiedników	 tekstowych,	 np.	 dla	 obraz-
ków	prezentowanych	w	 sliderze	głównym,	 czy	na	
podstronie	„Nasze	wartości”.	Miniaturki	obrazków	
na	podstronie	„Aktualności”	mają	niejednoznaczne	
atrybuty	alt,	np.	„IMG_8380-7-5”,	„IMG_8421-24-
10”	itp.	Serwis	posiada	strukturę	nagłówków,	lecz	
nie	 została	 zachowana	 ich	hierarchia,	 a	mianowi-
cie	przed	nagłówkiem	głównym	h1	występują	dwa	
nagłówki	h2.	Pole	formularza	wyszukiwarki	do	wpi-
sania	wyszukiwanej	 frazy	 nie	 posiada	 powiązanej	
z	nim	etykiety,	natomiast	przycisk	tego	formularza	
ma	wartość	zaprezentowaną	za	pomocą	ikony	PUA	
(Private Use Areas),	która	nie	jest	interpretowana	
przez	program	czytający.	Formularz	kontaktowy	za-
mieszczony	na	 stronie	posiada	poprawnie	powią-
zane	etykiety	 z	polami.	Grupy	elementów	zostały	
poprawnie	 zamieszczone	w	 formie	 list,	natomiast	
wykorzystanie	ich	np.	na	podstronie	prezentującej	
PRJG	w	województwie	śląskim	jest	niewystarczają-
ce.	Przy	badaniu	kontrastu	natrafiono	na	elementy	
mało	kontrastowe,	jak	białe	teksty	na	zielonym	tle,	
czy	też	menu	w	topie	strony.	W	trybie	wysokiego	
kontrastu	systemu	Windows	znikają	miniaturki	fil-
mów	z	kanału	YouTube.	Serwis	został	wyposażony	

w	 mechanizm	 zmiany	 tytułu	 strony	 w	 zależności	
od	podstrony,	którą	przegląda	aktualnie	użytkow-
nik.	Zdarzają	się	też	puste	linki	(linki	do	filmów	na	
kanale	YouTube),	czy	też	linki	o	treści	„Więcej”	na	
podstronie	 „Aktualności”.	Wspomniane	wcześniej	
błędne	opisanie	atrybutów	alt	dla	obrazków	bę-
dących	 linkami	na	 tej	podstronie	powoduje	obni-
żenie	punktacji	w	tej	kategorii.	Przy	poruszaniu	się	
po	 serwisie	 przy	 pomocy	 klawiatury	 (np.	 klawisz	
TAB)	całkowicie	niewidoczne	jest	zaznaczenie	aktu-
alnie	wybranego	 elementu,	 a	 po	włączeniu	 filmu	
z	kanału	YouTube	Polska	Razem,	klawiatura	blokuje	
się	na	playerze.	Niemożliwe	jest	również	obsłuże-
nie	menu	 rozwijanego	PRJG	w	 twoim	 regionie	 za	
pomocą	klawiatury.	Serwis	nie	posiada	skiplinków	
pozwalających	 na	 pominięcie	 powtarzających	 się	
sekcji.	 Na	 stronie	 głównej	 nie	 ma	 wyszukiwarki,	
pojawia	się	na	niektórych	podstronach	np.	„Aktu-
alności”.	Nie	posiada	on	również	mapy	strony	ani	
żadnych	dodatkowych	ułatwień,	np.	 zmiana	wiel-
kości	 czcionki,	 czy	 też	wersji	 o	 zwiększonym	 kon-
traście.	Walidator	zgłasza	błędy	HTML	i	dużą	ilość	
błędów	CSS.

europaplus.org.pl

Obrazki	będące	linkami	(banery	„Twój	Ruch”,	„Do-
łącz	do	nas”,	banery	pojawiające	się	w	sekcji	„Ze-
spół	 polityczny”)	 posiadają	 pusty	 atrybut	 alt.	
W	sekcji	„Aktualności”	znajdują	się	obrazki	z	uzu-
pełnionymi	 atrybutami	 alt	 generowanymi	 auto-
matycznie	 z	 tytułu	 danej	 aktualności,	 co	 nie	 jest	
poprawne.	 Jako	 przykład	 można	 podać	 zdjęcie	
przedstawiające	 flagi	 Ukrainy	 i	 Unii	 Europejskiej	
z	uzupełnionym	atrybutem	alt	o	treści	„Marek	Si-
wiec	z	kolejną	misją	Parlamentu	Europejskiego	w	
Kijowie”).	Na	podstronie	„Dołącz	do	nas”	etykiety	
zostały	 poprawnie	 powiązane	 z	 polami.	 Jedynym	
wyjątkiem	 jest	pole	do	wpisania	captch’y.	 Strona	
została	wyposażona	w	strukturę	nagłówków	jednak	
ich	hierarchia	jest	zaburzona	–	po	nagłówku	h2	wy-
stępuje	h4,	brakuje	nagłówka	h1.	Słabo	zostały	wy-
korzystane	list	elementów	w	sekcjach	„Dzieje	się”	
oraz	„Spory	i	kłótnie”.	Wszystkie	błękitne	przyciski	i	
linki	nie	spełniają	wymagania	kontrastu,	a	w	trybie	
wysokiego	kontrastu	systemu	Windows	znika	logo	
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serwisu.	 Dla	 głównych	 pozycji	 menu	 tytuł	 strony	
pozostaje	 niezmienny,	 natomiast	 po	 przejściu	 do	
danej	aktualności	zmienia	się	poprawnie.	Zdarzają	
się	linki	o	niejasnej	treści	np.	„1”,	„2”	itd.	w	sliderze	
pozwalającym	przeglądać	Aktualności,	linki	o	treści	
„Czytaj	więcej”	czy	też	linki	w	postaci	obrazków	bez	
uzupełnionych	atrybutów	alt.	Obsługa	serwisu	za	
pomocą	klawiatury	 jest	możliwa,	ale	całkiem	nie-
widoczne	 jest	 zaznaczenie	 aktywnego	 elementu.	
Niemożliwe	jest	również	obsłużenie	w	pełni	formu-
larza	 „Zgłoś	 się”	 (nie	 da	 się	 odświeżyć	 lub	 odsłu-
chać	captch’y).	 Istotnym	mankamentem	 jest	brak	
wyszukiwarki,	 mapy	 strony,	 skiplinków	 i	 żadnych	
dodatkowych	 ułatwień	 dostępu.	 Występują	 rów-
nież	błędy	HTML	i	CSS.

latarnik.nq.pl

Wszystkie	 obrazki	 osadzone	 na	 stronie	 mają	 po-
prawnie	wypełnione	 atrybuty	alt	 tekstami	 alter-
natywnymi.	 Żadne	 pole	 formularza	 ankiety	 nie	
zostało	opisane	za	pomocą	odpowiedniej	etykiety	
tekstowej.	Strona	ma	strukturę	nagłówków,	jednak	
ich	 hierarchia	 nie	 została	 zachowana,	 na	 stronie	
głównej	występuje	tylko	jeden	nagłówek	h2,	a	stro-
na	ankiety	i	wyników	ankiety	nie	posiada	nagłów-
ków	h1.	Listy	elementów	zostały	poprawnie	wyko-
rzystane	na	podstronie	ankiety,	jednak	prezentacje	
komitetów	wyborczych	o	zbliżonych	poglądach	nie	
zostały	przedstawione	za	pomocą	listy	elementów.	
Kontrast	większości	 elementów	 został	 zachowany	
na	 prawidłowym	 poziomie,	 ale	 zdarzają	 się	 ele-
menty	o	zbyt	małym	kontraście,	np.	stopka.	Tytuł	
strony	po	wejściu	na	podstronę	ankiety	nie	zmienia	
się,	co	powoduje	obniżenie	punktacji	w	tej	katego-
rii.	 Zdarzają	 się	 linki	o	 treści	przekazane	w	 języku	
innym	niż	 język	 główny	 serwisu,	 a	 na	 podstronie	
prezentującej	komitety	wyborcze	o	zbliżonych	po-
glądach	 występują	 niejednoznaczne	 linki	 o	 treści	
„Zobacz”.	 Obsługa	 serwisu	 za	 pomocą	 klawiatury	
jest	możliwa,	 jednak	 zaznaczenie	 aktywnego	 ele-
mentu	jest	słabo	widoczne.	Strona	nie	posiada	ski-
plinków	pozwalających	pominąć	powtarzające	 się	
treści.	 Nie	 posiada	 również	 wyszukiwarki,	 mapy	
strony	 i	 nie	 została	wyposażona	w	 żadne	 funkcje	
ułatwień	dostępu,	np.	powiększanie	treści	czy	też	

zmiana	kontrastu.	Walidacja	serwisu	zgłasza	błędy	
w	kodzie	HTML	i	nieliczne	błędy	CSS.

mamprawowiedziec.pl/strona/izba/PE

Na	stronie	można	zauważyć	brak	tekstów	alterna-
tywnych	dla	 infografik	wykonanych	w	 technologii	
flash,	a	na	podstronach	prezentujących	europosłów	
ich	wizerunki	nie	mają	atrybutów	alt.	Pola	formu-
larza	wyszukiwarki	 i	 formularza	do	wpisania	kodu	
pocztowego	nie	posiadają	powiązanych	z	nimi	ety-
kiet.	Dosyć	istotnym	błędem	jest	niezastosowanie	
żadnego	nagłówka	na	stronie.	Listy	elementów	zo-
stały	częściowo	wykorzystane,	ale	ich	brak	np.	dla	
wypisania	biur	parlamentarnych	danego	europosła	
czy	też	linków	do	stron	europosła	powoduje	obni-
żenie	punktacji	w	tej	kategorii.	Podczas	poruszania	
się	 po	 serwisie	 można	 zauważyć,	 że	 tytuł	 danej	
podstrony	 się	nie	 zmienia	 i	 jest	 tożsamy	 z	nazwą	
serwisu.	 Większość	 treści	 linków	 jest	 dobra,	 ale	
zdarzają	się	trzykrotnie	powtórzone	linki	„obejrzyj	
na	YouTube”,	„zobacz	pełną	ikonografikę”,	„pobierz	
komplet	 klatek”.	 Serwis	 jest	możliwy	 do	 obsłuże-
nia	 za	 pomocą	 klawiatury,	 jednakże	 zaznaczenie	
aktywnego	elementu	 jest	 słabo	widoczne.	 Strona	
nie	posiada	skiplinków,	mapy	serwisu,	ani	żadnych	
dodatkowych	ułatwień.	Zdarzają	się	również	błędy	
HTML,	natomiast	błędy	CSS	ograniczają	się	do	tzw.	
„hack’ów”,	które	pozwalają	na	poprawne	wyświet-
lenie	strony	w	różnych	przeglądarkach.
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