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Standardy WCAG 2.0. uwzględnione  

w Portalu www.malopolska.pl 
 

POSTRZEGALNOŚĆ 

● Treść nietekstowa (1.1.1. A) - umożliwienie dodania alternatywnego tekstowego 

opisu dla elementów nietekstowych (np. obrazki); 

 

● Informacje i relacje (1.3.1. A) - prawidłowe oznaczanie sposobów formatowania 

treści w kodzie serwisu (np. nagłówki, pola formularza, cytaty); 

 

● Zrozumiała kolejność (1.3.2. A) - odpowiednie ułożenie elementów na stronie i 

oznaczenie ich kolejności, widoczne w przypadku wyłączenia stylów serwisu; 

 

● Właściwości zmysłowe (1.3.3. A) - nie uzależnianie funkcji elementów od 

właściwości zmysłowych (np. kliknij w kwadratową ikonkę aby kontynuować, 

determinowanie funkcji elementu tylko przez jego lokalizację bez informacji, dźwięk 

oznaczający możliwość wykonania jakiejś akcji lub jej niepowodzeniu); 

 

● Użycie koloru (1.4.1. A) - nie stosowanie koloru jako jedynego sposobu 

przekazywania istotnych informacji; 

 

● Kontrast (1.4.3. AA) - zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu istotnych 

elementów, poprzez stworzenie odrębnej kontrastowej wersji serwisu dostępnej na 

każdej stronie w nagłówku; 

 

● Zmiana rozmiaru tekstu (1.4.4. AA) - zapewnienie możliwości powiększenia 

tekstów w serwisie bez utraty funkcjonalności strony; 

 

● Grafiki tekstowe (1.4.5. AA) - nie stosowanie tekstów w postaci grafik, jeżeli ta 

sama treść może być zaprezentowana w postaci zwykłego tekstu; 

FUNKCJONALNOŚĆ 

● Dostępność z poziomu klawiatury (2.1.1. A) - każdy element serwisu dostępny jest 

z poziomu klawiatury, serwis nie posiada dedykowanych skrótów klawiaturowych; 

 

● Brak blokad klawiatury (2.1.2 A) - poruszanie się między elementami serwisu jest 

możliwe bez wykonywania dodatkowych akcji myszką; 

 

● Pauza, zatrzymanie, ukrycie (2.2.2 A) - w serwisie istnieje możliwość zatrzymania 

automatycznej zmiany slajdów poprzez kliknięcie przycisku pauzy. Możliwe jest także 
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wznowienie automatycznej zmiany slajdów poprzez kliknięcie w przycisk play; 

 

● Migające treści (2.3.1. A) - serwis nie zawiera treści, które migają częściej niż 3 razy 

na sekundę i mogą tym samym wywoływać szkodliwe reakcje u osób posiadających 

padaczkę; 

 

● Unikalne tytuły (2.4.2. A) - wszystkie strony zawierają unikalne tytuły, generowanie 

automatycznie na podstawie jednego wzoru; 

 

● Kolejność fokusa (2.4.3. A) - zachowana jest odpowiednia kolejność linków i pól 

formularza przy nawigacji klawiaturą; 

 

● Oznaczenie celu linku (2.4.4. A) - linki mają odpowiednio oznaczony cel; 

 

● Oznaczenie nagłówków i etykiet (2.4.6. AA) - nagłówki i etykiety są odpowiednio 

oznaczone; 

 

● Widoczny fokus (2.4.7. AA) - aktywne elementy mają widoczny fokus różny przy 

najechaniu myszką i nawigacji za pomocą klawiatury; 

ZROZUMIAŁOŚĆ 

● Oznaczenie języka strony (3.1.1. A) - język strony jest odpowiednio oznaczony w 

kodzie serwisu; 

 

● Przewidywalność nawigacji i identyfikacji (3.2.1. A, 3.2.2. A, 3.2.3. AA, 3.2.4. AA) 

- w przypadku zaznaczenia fokusu na elemencie lub ustawień komponentu interfejsu 

nie następują zmiany kontekstu strony, nawigacja oraz identyfikacja elementów jest 

spójna w całym serwisie; 

 

● Walidacja formularzy (3.3.1. A) - w przypadku błędnego wypełnienia pola 

formularza wyświetlany jest widoczny komunikat błędu, przy tym polu; 

 

● Etykiety lub instrukcje (3.3.2 A) - w formularzach stosowane są etykiety; 

 

● Sugestie korekty błędu (3.3.3. AA) - wyświetlane są automatyczne informacje z 

sugestiami dotyczącymi korekt błędów, lub jest możliwość dodania takich sugestii w 

systemie CMS; 

SOLIDNOŚĆ 

● Walidacja (4.1.1. A) - kod HTML i CSS serwisu stworzony jest zgodnie ze 

standardami i instrukcjami organizacji W3C; 

 

● Nazwa, rola, wartość (4.1.2. A) - wszystkie komponenty interfejsu użytkownika 

mogą być poprawnie odczytane przez program komputerowy; 


