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Start

Aa Aa

z ograniczeniami wzroku
Projektowanie dla użytkowników

Tak rób! Nie rób tak!
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stosuj dobrze
kontrastujące kolory 
i czytelny 
rozmiar czcionek

publikuj wszystkie 
informacje 
na stronach
internetowych

HTML

używaj kombinacji
koloru, kształtów
i tekstu

stosuj liniowy
logiczny układ

200% powiększenia

nie przekazuj 
znaczenia 
tylko kolorem

nie rozrzucaj treści
po całej stronie

200% powiększenia

nie zakopuj informacji 
w plikach 
do pobrania

nie stosuj słabo
kontrastujących 
kolorów i małych 
rozmiarów czcionek

umieszczaj przyciski 
i powiadomienia 
w kontekście

nie oddalaj 
przycisków akcji
od ich kontekstu

Wyślij

Wyślij



Zrób to.pisz prostym
jezykiem

 

nie stosuj 
figur stylistycznych 
i idiomów

dodaj napisy 
lub transkrypcje 
filmów wideo

nie buduj 
złożonych układów
i menu

rozbijaj treść na
sekcje, listy, 
obrazy i wideo

buduj proste 
logiczne i spójne
układy

nie osadzaj 
samych nagrań
audio lub wideo

nie zmuszaj do czytania
długich jednostajnych 
bloków  treści

CC

Głuchych i słabosłyszących
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Projektowanie dla użytkowników

Tak rób! Nie rób tak!

nie dopuszczaj, 
by telefon 
był dla użytkowników
jedynym 
środkiem kontaktu

pozwól użytkownikom prosić 
o preferowane 
wsparcie komunikacyjne 
przy rezerwacji
terminów spotkań



użyj prostych
stonowanych barw

nie używaj krzykliwych
kontrastowych barw

używaj krotkich zdań
i punktowania

nie twórz ścian
tekstu

twórz opisowe
przyciski

nie twórz niejasnych 
i nieprzewidywalnych
przycisków

nie buduj złożonych
i zagraconych układów

Zrób to.pisz prostym
jezykiem

buduj proste 
i spójne układy

nie stosuj 
figur stylistycznych 
i idomów
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Projektowanie dla użytkowników

ze spektrum autyzmu

Dołącz plik Kliknij tutaj

Tak rób! Nie rób tak!
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dyslexia

dsyle

Projektowanie dla użytkowników

z dysleksją

Tak rób! Nie rób tak!

nie umieszczaj 
wielu informacji 
w jednym miejscu

pozwól użytkownikom 
zmieniać kontrast 
między tłem a tekstem

pisz krótko, jasno
i prosto

nie wymagaj 
dokładnej pisowni – 
użyj autokorekty 
lub podaj sugestie

stosuj obrazy i wykresy
do ilustracji tekstu

wyrównuj tekst do lewej
i zachowaj spójny układ

rozważ produkcję 
materiałów 
w innych formatach 
(np. audio lub wideo)

nie używaj 
dużych bloków
ciężkiego tekstu

NIE RÓB
TAK

nie podkreślaj słów, 
nie pochylaj tekstu
nie pisz wielkimi
literami

nie zmuszaj użytkowników 
do pamiętania rzeczy 
z poprzednich stron – 
przypominaj i podpowiadaj
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Wyślemy
do Ciebie e-mail

z potwierdzeniem

ze stanami lękowymi
Projektowanie dla użytkowników

Tak rób! Nie rób tak!

daj użytkownikowi
wystarczająco dużo
czasu na wykonanie
zadania

wyjaśniaj, 
co się stanie
po zakończeniu 
usługi

przedstawiaj
klarownie ważne
informacje

zapewnij użytkownikom
wsparcie potrzebne
do ukończenia usługi

niech użytkownicy
sprawdzą podane
informacje 
przed ich wysłaniem

nie popędzaj  użytkowników
nie nie wyznaczaj 
niepraktycznych 
limitów czasu

nie pozostawiaj
użytkowników
w niepewności co do
kolejnych kroków
lub limitu czasu

nie pozostawiaj
użytkowników
w niepewności co do
konsekwencji
ich działań

nie utrudniaj dostępu
do wsparcia
lub pomocy

nie pozostawiaj 
użytkowników
bez odpowiedzi
na stawiane pytania

Podziękowania dla UK Digital Home Office za szablon 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
email: kontakt@lepszyweb.pl       www://lepszyweb.pl

Plakat został opublikowany na warunkach licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Odwiedź https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl



1
2
3

2a
2b
2c

Taktwórz duże
obszary klikalne

zostaw duże
odstępy między
polami formularza

projektuj obsługę
tylko za pomocą 
klawiatury i mowy

projektuj z myślą
o urządzeniach
mobilnych
i ekranach 
dotykowych

Tab

zapewnij skróty

nie męcz 
użytkowników
dużą ilością 
pisania
i przewijania

nie ograniczaj 
czasu otwarcia 
okien

� Twoja sesja
wygsasła

Adres

nie twórz 
dynamicznych treści 
wymagających
dużego ruchu myszy

nie wymagaj precyzji

nie grupuj pól
formularzy 
blisko siebie

Kod pocztowy

znajdź adres

Nie

ruchu rąk i mobilności
z ograniczeniami
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Projektowanie dla użytkowników

Tak rób! Nie rób tak!



Napisz do nas

<h1>
<nav>

<label> Tytuł
36pt, bold

<alt>
opisuj obrazy
i dodaj 
transkrypcje
dla wideo

nie rozrzucaj treści
po całej stronie

nie pokazuj informacji
tylko na obrazie
lub wideo

stosuj liniowy
logiczny układ

nadaj strukturę 
treści używając 
HTML5

pisz opisowe
łącza i nagłówki Kliknij tutaj

nie pisz 
niejednoznacznych 
łączy i nagłówków

nie wymuszaj użycia
myszki lub ekanu

twórz do użytku
tylko z klawiaturą

nie oznaczaj 
struktury tylko 
rozmiarem
i rozmieszczeniem
tekstu 

Tak rób! Nie rób tak!
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czytników ekranu
Projektowanie dla użytkowników
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Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl
pomaga menedżerom, projektantom i twórcom
spełniać międzynarodowe standardy dostępności.

Plakaty „Projektowanie dla dostępności” pokazują, jak 
można zapewnić dostępność swoich treści i usług dla 
wszystkich, także dla osób ze specjalnymi potrzebami.

 

 

– 
 

Plakaty udostępniło UK Digital Home Office, zezwalając
na ich upowszechnianie na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych 
samych warunkach 4.0. Dziękujemy za tę możliwość.

przeglądy i audyty dostępności cyfrowej
konsultacje
szkolenia testerów, audytorów, twórców treści, 
koordynatorów dostępności cyfrowej
profesjonalny system monitoringu dostępności 
serwisów internetowych – Walidator ALLY 
tworzenie dostępnych witryn internetowych

Więcej informacji na: www.lepszyweb.pl

Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl
oferuje:
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