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Dostępność produktów cyfrowych (kursów online i platform szkoleniowych) 

Lista kontrolna 
 

Zrozumiałość TAK NIE 

Czy kurs / platforma zawierają spójną nawigacje?   

Czy funkcje o tej samej funkcjonalności są oznaczone spójnie (w taki sam sposób)?   

Czy zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów 
nawigacyjnych? 

  

Czy nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności?   

Czy tytuły mają poprawną strukturę?   

Czy ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami powoduje  
utratę czytelności? 

  

Funkcjonalność TAK NIE 

Czy wszystkie elementy menu, łącza, przyciski sterujące można obsługiwać za pomocą 
klawiatury?   

Czy każda strona ma unikalny tytuł, który wskazuje jej cel, kontekst?   

Czy używając klawiatury do poruszania się po stronie można określić, gdzie się 
znajdujemy?   

Czy wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury?   

Czy wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub 
posiadają dostępną alternatywę? 

  

Czy można zatrzymać treść, która się porusza?   

Postrzegalność TAK NIE 

Czy udało się uniknąć używania treści, które błyskają lub migoczą?   

Czy wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis 
(tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą? 

  

Czy są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać? 
 

  

Czy wszystkie obrazy mają właściwy odpowiednik tekstowy? Czy istotne informacje 
wizualne istnieją również w postaci tekstu?   

Czy wszystkie pliki audio mają transkrypcję? Czy podstawowe informacje audio istnieją 
również w postaci tekstu? 

  

Czy wszystkie filmy mają napisy dla niesłyszących zsynchronizowane z dźwiękiem?   

Czy filmy zawierające ważne informacje wizualne mają opisy audio?   

Czy unika się używania koloru jako jedynego sposobu przekazania niektórych 
informacji? 
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Czy użytkownicy mogą zatrzymać dźwięk, który jest odtwarzany automatycznie? 
 

  

Czy po powiększeniu tekstu do 200% treść jest w pełni użyteczna? 
 

  

Czy użytkownicy mogą przeglądać treść w wybranej orientacji wyświetlacza (w pionie 
lub poziomie) bez jej przewijania w poziomie? 

  

Czy pola zbierające informacje o użytkownikach mają odpowiednie atrybuty 
autouzupełniania? 

  

Czy znajdują się elementy, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko 
błyskają na czerwono? 

  

Czy są elementy uruchamiające dźwięk, którego nie da się zatrzymać?   

Czy dostęp do treści (zawartości) jest możliwy bez względu na orientację ekranu 
(pionowa/pozioma)?   

Czy nie ma informacji przekazywanych jedynie za pomocą koloru?   

Czy wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową 
posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących?   


