
 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
Projekt Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" w Nowej Sarzynie 

 
Karta kontrolna zmodyfikowanej strony internetowej 

 
 

I. Wygląd i struktura strony 
 
Czy kolorystyka strony jest zgodna z wymaganiami?    TAK / NIE 
 
Czy możliwa jest łatwa zmiana kolorystyki na skalę szarości?   TAK / NIE 
 
Czy na stronie głównej umieszczone są: logotyp zleceniodawcy, tekst ORGANIZACJA 
POŻYTKU PUBLICZNEGO i logotyp 1%?      TAK / NIE 
 
Czy menu główne ma wymaganą strukturę?     TAK / NIE 
 
Czy wszystkie menu niższego poziomu mają wymaganą strukturę?  TAK / NIE 
 
Czy obszar aktualności znajduje się we właściwym położeniu?   TAK / NIE 
 
Czy tytuły newsów są widoczne podczas wyświetlania każdej pozycji menu głównego? 
           TAK / NIE 
 
Czy pasek nad stopką zawiera wymagane elementy?    TAK / NIE 
 
Czy stopka strony zawiera wymagane elementy?     TAK / NIE 
 
Czy spełniony jest warunek braku elementów animowanych (z wyjątkiem ew. slidera na 
stronie głównej), zmieniających kolor bądź jasność itp.?    TAK / NIE 
 
Czy wszystkie teksty i elementy graficzne na stronach zostały poprawnie przeniesione? 
           TAK / NIE 
 
Czy wszystkie linki działają poprawnie?      TAK / NIE 
 
 

II. Wymagania dotyczące dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami 
 
Czy możliwe jest powiększanie czcionki i powrót do czcionki standardowej? TAK / NIE 
 
Czy możliwa jest zmiana kontrastu?       TAK / NIE 
 
Czy możliwe jest wyświetlanie zawartosci strony w skali szarości?  TAK / NIE 
 
Czy możliwe jest podkreślanie linków?      TAK / NIE 
 
Czy widoczny jest fokus przy nawigacji klawiaturą?     TAK / NIE 
 
Czy zapewniona jest dostępność za pomocą klawiatury wszystkich elementów aktywnych? 
           TAK / NIE 



 
 
Czy zapewniono brak pułapki klawiaturowej?     TAK / NIE 
 
Czy brak jest mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika? TAK / NIE 
 
Czy obecna jest mapa strony?       TAK / NIE 
 
Czy wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach  TAK / NIE 
 
Czy nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony? TAK / NIE 
 
Czy brak jest elementów, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają 
jasność?          TAK / NIE 
 
Czy zapewniono możliwość korzystania z treści strony bez względu na orientację ekranu? 
           TAK / NIE  
 
Czy brak jest informacji przekazywanej jedynie za pomocą koloru?  TAK / NIE 
 
Czy brak jest instrukcji odnoszącej się do koloru elementu?   TAK / NIE 

 
Czy są tytuły stron i czy mają poprawną strukturę?     TAK / NIE 
 
Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis?    TAK / NIE 
 
Czy link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku? 
           TAK / NIE 
 

III. Wymagania dotyczące zarządzania treścią 
 

Czy zapewniono dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu?   TAK / NIE 
 
Czy zapewniono tworzenie treści z możliwościami prostej edycji tekstu (np. czcionka, kolor, 
kursywa, pogrubienie)?        TAK / NIE 
 
Czy edytor pozwala na dodawanie i pozycjonowanie grafiki, linków, tabel i dowolnych plików 
jako załączników oraz dodawanie tekstu alternatywnego do grafik?  TAK / NIE 
 
Czy zapewniono możliwość przenoszenia artykułów między stronami i podstronami? 
           TAK / NIE 
 
Czy zapewniono mozliwość modyfikowania struktury strony (dodawanie, usuwanie 

i przenoszenie elementów menu, tworzenie i usuwanie wpisów itp.)?  TAK / NIE 

 
IV. Inne wymagania 

 
Czy zapewniono jednakową czytelność strony WWW w przeglądarkach: Microsoft Edge 97.0 
oraz nowsze, Firefox 100.0 oraz nowsze, Google Chrome 101.0 oraz nowsze, Opera 76 oraz 
nowsze, na tabletach oraz urządzeniach mobilnych?    TAK / NIE 
 
Czy wszystkie teksty i elementy graficzne w aktualnościach, opublikowane po 12.09.2016 r. 
zostały poprawnie przeniesione?       TAK / NIE 


