
Percepcja
Zawartość strony powinna być dostępna (być perceptywna) dla zmysłów wzroku, słuchu i/lub 
dotyku. 

Wytyczna 1.1. Alternatywy tekstowe. Zapewnij alternatywy w postaci tekstu dla każdej 
informacji  nietekstowej.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenie

1.1.1 
Informacja 
nietekstowa

A

• Wszystkie zdjęcia, przyciski graficzne formularzy oraz obszary 
aktywne map graficznych będą posiadały odpowiedni tekst 
alternatywny. 

• Grafiki nie przenoszące znaczenia, czy to dekoracyjne, czy też z 
informacją już przekazaną za pomocą tekstu, będą miały pusty 
tekst alternatywny (alt="") lub będą zamieszczone jako tła 
graficzne za pomocą CSS. Wszystkie grafiki będące linkami będą 
posiadały opisowy tekst alternatywny. 

• Informacje ekwiwalentu alternatywnego dla złożonych grafik będą 
prezentowane na osobnej stronie (podlinkowanej lub powiązanej 
za pomocą longdesc). 

• Przyciski formularzy będą miały nazwy (value) opisowe. 
• Elementy formularzy będą posiadały załączone etykiety tekstowe 

(label) lub, gdy nie jest możliwe ich użycie, informację 
(title) opisową. 

• Elementy multimedialne osadzone (embedded) zostaną oznaczone 
za pomocą dostępnych tekstów. 

• Ramki (frames) będą miały odpowiedni tytuł. 

Wytyczna 1.2. Treść zależna od czasu: zapewnij alternatywę dla treści zależnych od czasu.
Uwaga: Jeśli dźwięk lub wideo zostało załączone jako alternatywa treści (na przykład, wersja 
dźwiękowa lub wersja w języku migowym treści strony), treść strony sama z siebie funkcjonuje 
jako jego alternatywa.
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1.2.1 Tylko dźwięk lub 
wideo nagrane A

• Zapewnij transkrypcję opisową (włączając wszystkie 
ścieżki i informacje wizualne i dźwiękowe) dla 
dźwięku nagranego (nie na żywo) udostępnionego na 
stronie (podcast dźwiękowy, pliki MP3, itd.)

• Zapewnij opis dźwiękowy lub tekstowy dla wideo 
nagranego (nie na żywo) bez dźwięku udostępnionego 
na stronie (np. wideo bez ścieżek dźwiękowych).

1.2.2 Napisy (Nagrane) A
• Zapewnij napisy dla wideo nagranego (nie na żywo) 

udostępnionego na stronie (wideo z YouTube, itd.) 

1.2.3 Audiodeskrypcje 
lub treści alternatywne 
multimediów (Nagrane)

A
• Zapewnij transkrypcję lub audiodeskrypcję wideo 

nagranych udostępnionych na stronie (nie na żywo) 
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1.2.4 Napisy (Na żywo) AA

• Zapewnij napisy zsynchronizowane z dźwiękiem dla 
każdej treści multimedialnej udostępnianej na żywo 
(materiały tylko dźwiękowe, webcasty, 
wideokonferencje, animacje Flash, itd.) 

1.2.5 Audiodeskrypcja 
(Nagrane) AA

• Zapewnij audiodeskrypcję dla każdej treści wideo. 
Uwaga: będzie to konieczne, jeśli wideo przekazuje 
treść wizualną, która nie jest dostępna z powodu 
błędów w ścieżce audio. 

1.2.6 Język migowy 
(Nagrane) AAA

• Zapewnij wideo z językiem migowym dla każdej treści 
multimedialnej, która posiada dźwięk. 

1.2.7 Audiodeskrypcja 
poszerzona (Nagrane) AAA

• Gdy brak jest możliwości dodania ścieżki z 
audioodeskrypcją do wideo z powodu synchronizacji 
audio (np. nie ma pauz w ścieżce audio), zapewnij 
wersję alternatywną wideo z pauzami, które pozwolą 
na wstawienie audiodeskrypcji. 

1.2.8 Alternatywy 
multimediów (Nagrane) AAA

• Zapewnij transkrypcję opisową wszystkich treści 
multimedialnych, które będą posiadały ścieżkę wideo. 

1.2.9 Tylko dźwięk (Na 
żywo) AAA

• Zapewnij transkrypcję opisową (np. scenariusz 
prezentacji dźwiękowej na żywo) dla każdej treści na 
żywo, która będzie dźwiękowa. 

Wytyczna 1.3. Dający się przystosować: twórz treści, które mogą być prezentowane na różne 
sposoby (np. uproszczony design), nie tracąc przy tym informacji, czy też struktury.
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1.3.1 Informacje i 
jej związki A

• Zostaną użyte znaczniki semantyczne, w celu prezentacji 
nagłówków (<h1>), list (<ul>, <ol> oraz <dl>), tekstów 
specjalnych lub podkreślających znaczenie (np. <strong>, 
<code>, <abbr>, <blockquote>), itd. Znaczniki 
semantyczne powinny zostać użyte poprawnie. 

• Tabele zostaną użyte do prezentacji danych tabelarycznych. 
Jeśli jest to konieczne, komórki danych (<td>) będą 
powiązane ze swoimi nagłówkami (<th>). Tytuły tabel 
(caption) i ich streszczenia (summary) zostaną użyte w 
poprawny sposób. 

• Etykiety (label) tekstowe w formularzach będą powiązane z 
odpowiednimi polami (input). Elementy formularzy 
powiązane ze sobą zostaną zgrupowane za pomocą 
fieldset/legend. 

1.3.2 Sekwencja 
znaczeniowa

A • Sekwencja nawigacji i czytania (określona poprzez kolejność 
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w kodzie źródłowym) będzie logiczna i intuicyjna. 

1.3.3
Charakterystyki 
zmysłowe

A

• Instrukcje nie będą zależeć od kształtu, rozmiaru lub miejsca 
(np. "Aby kontynuować, kliknij w kwadratową ikonę" lub 
"Instrukcje znajdują się w prawej kolumnie"). 

• Instrukcje nie będą zależeć od dźwięku (np. "Dźwięk beep 
oznacza, że możesz kontynuować"). 

Wytyczna 1.4. Treść rozróżnialna: ułatw użytkownikom oglądanie i słuchanie treści wraz z 
separacją pierwszego planu i tła.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

1.4.1 Użycie 
koloru A

• Nie używaj koloru jako jedynej metody do przekazywania 
treści i rozróżniania elementów wizualnych. 

• Linki powinny się odróżniać od elementów i tekstu, które je 
otaczają. Jeśli używasz koloru do wyróżnienia linków, użyj 
dodatkowego sposobu, aby je wyróżnić (np. zostaną 
podkreślone po najechaniu). 

1.4.2 Kontrola 
dźwięku A

• Powinno zapewnić się mechanizm mogący zatrzymać, 
spauzować, wyciszyć lub zmienić głośność każdego dźwięku, 
który jest odtwarzany na stronie dłużej niż trzy sekundy. 

1.4.3 Kontrast 
(minimalny) AA

• Tekst lub grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast w 
stosunku 4,5:1, za wyjątkiem następujących przypadków: 

• Teksty duże (ponad 18 punktów lub 14 punktów na 
czarno) oraz grafiki tekstowe duże powinny posiadać 
kontrast przynajmniej 3:1. 

• Teksty lub grafiki tekstowe, które są częścią 
komponentu nieaktywnego interfejsu użytkownika, 
które są czysto dekoracyjne, które nie są widoczne lub 
które są częścią grafiki lub zdjęcia, których znaczenie 
jest wizualne, nie posiadają wymagań minimalnych 
odnośnie kontrastu. 

• Teksty, które są częścią logotypu lub znaku handlowego 
nie posiadają wymagań minimalnych odnośnie 
kontrastu. 

• Uwaga: możesz użyć narzędzi sprawdzających kontrast, np. 
Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser. 

1.4.4 Rozmiar 
tekstu

AA • Strona powinna być czytelna i funkcjonalna po podwojeniu 
rozmiaru tekstu. 

• Interpretacja webdesignera Roger'a Johansson'a   tego punktu 
mówi nam, że do czasu, gdy większość użytkowników będzie 
używała przeglądarek obsługujących powiększenie (obsługa 
powiększenia w przeglądarkach polepsza się), powinniśmy 
sprawdzać, czy tekst na naszych stronach może być 

http://www.456bereastreet.com/archive/200903/check_your_design_with_text_size_increased_to_200_percent/
http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php
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powiększony aż do 200%. 

1.4.5 Grafiki 
tekstowe AA

• Jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana 
jedynie przy użyciu tekstu, nie należy używać grafiki, aby 
przedstawić tekst. 

1.4.6 Kontrast 
(zwiększony) AAA

• Tekst lub grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast 
minimalny w stosunku 7:1. 

• Teksty duże (ponad 18 punktów lub 14 punktów na czarno) 
powinny posiadać kontrast minimalny w stosunku 4,5:1. 

• Uwaga: użyj już istniejących narzędzi sprawdzających 
kontrast, aby zweryfikować te wartości, np. Color Contrast 
Checker. 

1.4.7 Tło o małej 
głośności lub 
ciche.

AAA
• Sprawdź, czy jest hałas o niskiej głośności, który utrudniałby 

łatwe wyróżnienie konwersacji. 

1.4.8 Prezentacja 
wizualna AAA

• Bloki tekstu o długości ponad jednego zdania: 
• Nie będą miały więcej niż 80 znaków w szerokości. 
• Nie będą wyjustowane do obydwóch stron (wyrównane 

marginesy lewy i prawy). 
• Będą miały interlinię (przynajmniej połowa wysokości 

tekstu) oraz odpowiedni odstęp pomiędzy paragrafami 
(1,5 razy wartości interlinii). 

• Będą miały określony kolor pierwszego planu i tła. 
Powinny zostać ustawione na specyficzne elementy 
strony lub na jej całość za pomocą CSS (a przez to 
dziedziczone przez pozostałe elementy). 

• Nie zostaną przesunięte w poziomie po podwojeniu 
rozmiaru tekstu. 

1.4.9 Grafiki 
tekstowe (bez 
wyjątków)

AAA

• Grafiki tekstowe zostaną użyte jedynie jako dekoracje nie 
niosące znaczenia lub kiedy informacja nie może zostać 
przekazana w inny sposób (np. gdy tekst jest częścią logotypu 
firmy). 

http://webaim.org/resources/contrastchecker/
http://webaim.org/resources/contrastchecker/


Funkcjonalność
Formularze, elementy kontroli, nawigacji i inne elementy interfejsu powinny pozwalać na 
interakcję.

Wytyczna 2.1. Dostępność przy pomocy klawiatury: zapewnij, by cała funkcjonalność była 
dostępna za pomocą klawiatury.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

2.1.1 
Klawiatura A

• Wszystkie funkcje strony powinny być dostępne przy użyciu 
klawiatury, za wyjątkiem tych, które konwencjonalnie nie mogą 
być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny). 

• Skróty klawiaturowe i accesskeys (które zwykle powinny 
być opuszczane) nie powinny wchodzić w konflikt pomiędzy 
istniejącymi w przeglądarce i/lub programie czytającym. 

2.1.2 
Klawiatura nie 
zablokowana

A

• Zaznaczenie z klawiatury nie powinno być zablokowane lub 
ustawione na konkretnym elemencie strony. Użytkownik 
powinien móc poruszać się po wszystkich elementach 
nawigacyjnych strony, używając jedynie klawiatury. 

2.1.3 
Klawiatura 
(bez wyjątku)

AAA
• Cała funkcjonalność strony powinna być dostępna przy użyciu 

klawiatury. 

Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu: zapewnij użytkownikom wystarczającą ilość czasu, 
aby mogli przeczytać i wykorzystać treść.
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2.2.1 Ilość czasu 
możliwa do 
ustawienia

A

• Jeśli strona lub aplikacja ma limit czasowy na wykonanie 
danego zadania, powinna zapewnić opcję jego wyłączenia, 
ustawienia lub zwiększenia tego limitu. Nie jest to 
konieczne w przypadku zdarzeń zachodzących w czasie 
rzeczywistym (np. aukcje), gdzie limit czasowy jest 
absolutnie konieczny lub gdy okres czasu wynosi ponad 20 
godzin. 

2.2.2 Pauza, 
zatrzymanie, 
ukrycie

A • Każdy ruch automatyczny, miganie lub przewijanie 
trwający ponad trzy sekundy powinien mieć możliwość 
spauzowania, zatrzymania lub ukrycia przez użytkownika. 
Ruch, miganie lub przewijanie może być użyte w celu 
zwrócenia uwagi użytkownika lub wyróżnienia treści, jeśli 
trwa krócej niż trzy sekundy. 

• Treść aktualizowana automatycznie (np. strona 
przeładowywana lub przekierowywana automatycznie, 
ticker wiadomości, aktualizacja za pomocą AJAX, 
powiadomienie, itd.) powinno być możliwe do 
spauzowania, zatrzymania lub ukrycia przez użytkownika, 
czy też użytkownik powinien mieć możliwość ręcznej 
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kontroli czasów aktualizacji. 

2.2.3 Bez limitu 
czasu AAA • Treść i funkcjonalność nie będzie posiadała limitu czasu. 

2.2.4 Przerywniki AAA

• Przerywniki (alarmy, aktualizacje strony, itd.) powinny 
mieć możliwość przełożenia lub skasowania przez 
użytkownika. 

2.2.5 Ponowna 
autentyfikacja AAA

• Jeśli autentyfikacja sesji kończy się (wygasa), użytkownik 
będzie mógł dokonać ponownej autentyfikacji i 
kontynuowania czynności bez utraty żadnych danych z 
aktualnej strony. 

Wytyczna 2.3. Wstrząsy: nie projektuj treści w formie, która mogłaby spowodować ataki lub 
wstrząsy.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

2.3.1 Trzy błyski 
(flesze) lub 
przekaz 
podprogowy

A

• Nie powinieneś tworzyć treści, które migają więcej niż trzy 
razy na sekundę, chyba że miganie jest wystarczająco 
niewielkie, błyski mają mały kontrast i nie zawierają dużo 
czerwieni. (Patrz rozdział o miganie ogólnie i przekaz 
podprogowy w czerwieni, po angielsku) 

2.3.2 Trzy błyski AAA
• Nie powinieneś tworzyć treści, które migają więcej niż trzy 

razy na sekundę. 

Wytyczna 2.4 Nawigacja: zapewnij środki, które pomogą użytkownikowi w nawigacji, 
znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

2.4.1 Bezpośredni 
dostęp A

• Zapewnij link, który umożliwi ominięcie nawigacji i innych 
powtarzających się elementów na podstronach. 

• Jeśli strona oparta jest na prawidłowej strukturze nagłówków, 
może to być wzięte pod uwagę jako technika wystarczająca 
zamiast linku typu "Przeskocz do treści głównej". Miej na 
uwadze, że nawigacja oparta na nagłówkach nie jest jeszcze 
wspierana przez wszystkie przeglądarki. 

• Jeśli strona jest zbudowana na strukturze ramek (frameset), a 
ramki (frame) mają poprawne tytuły, może być to wzięte pod 
uwagę jako technika wystarczająca w bezpośrednim dostępie 
do każdej z ramek. 

2.4.2 Tytuł strony A
• Strona internetowa powinna mieć tytuł opisowy i 

informacyjny mówiący o niej. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/#general-thresholddef
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#general-thresholddef
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2.4.3 Kolejność 
zaznaczenia A

• Kolejność nawigacji po linkach, elementach formularzy, itd. 
powinna być logiczna i intuicyjna. 

2.4.4 Cel linku (z 
kontekstem) A

• Linki (lub przyciski formularza, czy też obszary aktywne map 
odnośników) nie będą generalnie dwuznaczne dla 
użytkowników, zostaną one wystarczająco opisane z 
określeniem swojego celu bezpośrednio z tekstu linkowanego 
lub w pewnych przypadkach, z linku w swoim kontekście (np. 
w paragrafach, które go otaczają, elementach list, komórkach 
lub nagłówkach tabeli, itd.). 

• Linki (lub przyciski graficzne formularzy) o tym samym celu 
powinny mieć te same opisy (być spójne, według kryterium 
spełnienia 3.2.4), a linki o różnych celach powinny posiadać 
różne opisy. 

2.4.5 Wiele dróg AA

• Powinno zapewnić się wiele sposobów na znalezienie innych 
stron w serwisie – przynajmniej dwa z następujących: lista 
podstron powiązanych, tabela z treściami, mapa serwisu, 
wyszukiwarka lub lista wszystkich podstron. 

2.4.6 Nagłówki i 
etykiety AA

• Nagłówki (<h>) stron i etykiety (<label>) elementów 
aktywnych formularzy powinny być opisane. Unikaj 
duplikowania nagłówków (np. "Więcej") i etykiet tekstowych 
(np. "Imię"), chyba że struktura pozwala na odpowiednie ich 
odróżnienie. 

2.4.7 Widoczność 
zaznaczenia AA

• Sprawdź, czy jest jasno widoczny element posiadający 
aktualne zaznaczenie przy korzystaniu z klawiatury (np. jeśli 
się porusza po stronie za pomocą tabulatora, jest możliwe 
jego zlokalizowanie). 

2.4.8 Miejsce AAA

• Jeśli strona internetowa składa się z sekwencji stron lub 
znajduje się w serwisie o skomplikowanej strukturze, należy 
wskazać miejsce aktualnej strony, np. za pomocą ścieżki 
okruszków (breadcrumbs) lub określając bieżący krok w 
sekwencji (np. "Krok 2 z 5 – adres wysyłki").

2.4.9 Cel linku 
(linki bez 
kontekstu)

AAA

• Linki (lub przyciski formularza, czy też obszary aktywne map 
odnośników) nie będą generalnie dwuznaczne dla 
użytkowników, zostaną one wystarczająco opisane z 
określeniem swojego celu bezpośrednio z tekstu linkowanego.

• Nie powinny istnieć linki (lub przyciski graficzne formularzy) 
z tym samym tekstem linkujące do różnych miejsc (np. 
"Czytaj więcej"). 

2.4.10 Nagłówki 
sekcji

AAA • Poza zapewnieniem dokumentu ze strukturą globalną serwisu, 
każda z sekcji z treścią powinna być opisana za pomocą 
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nagłówków (tytułów), tam gdzie będzie to konieczne. 



Zrozumienie
Treść i interfejs powinny być łatwo zrozumiałe i być semantycznie bogate.

Wytyczna 3.1 Czytelność: twórz treści czytelne i łatwe do zrozumienia.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

3.1.1 Język 
strony A

• Główny język strony powinien być określony za pomocą 
atrybutu lang w znaczniku HTML (np., <HTML 
lang="pl">). 

3.1.2 Język 
elementów AA

• Jeśli istnieją sekcje posiadające treści w języku innym niż 
główny, należy to zaznaczyć za pomocą atrybutu lang (np., 
<blockquote lang="pl">), gdy będzie to konieczne. 

• Są pewne wyjątki: nazwy własne, terminy techniczne, słowa lub 
zdania z języków nieokreślonych lub wymyślonych, wyrażenia 
własne językowe (wernykularne), które są zrozumiałe w danym 
kontekście (np. wyrażenia z łaciny w hiszpańskim). 

3.1.3 Słowa 
rzadko używane AAA

• Słowa, które mogą być dwuznaczne, nieznane lub używane w 
bardzo specyficzny sposób, powinny być zdefiniowane poprzez 
opis, listę definicji, słownik lub w jakikolwiek inny sposób. 

3.1.4 Skróty AAA

• Wyjaśnienie skrótu zostanie zapewnione poprzez znacznik 
<abbr> lub link do słownika terminów, gdy po raz pierwszy 
pojawiają się w treści. Uwaga: WCAG 2.0 nie robi wyjątków 
dla skrótów znanych w określonym środowisku (np. skrót 
HTML użyty na stronie mówiącej o tworzeniu stron również 
powinien być wyjaśniony). 

3.1.5 Poziom 
wykształcenia AAA

• Alternatywą dla tworzenia treści najbardziej zrozumiałych jest 
założenie, że te, które będą najbardziej zaawansowane mogłyby 
być czytane ze zrozumieniem przez osoby w wieku ok. 9 lat 
szkoły podstawowej. 

3.1.6 Wymowa AAA

• Jeśli wymowa słowa jest niezbędna do jego zrozumienia, będzie 
ona zapewniona po tym słowie lub za pomocą linku do 
słownika. 

Wytyczna 3.2. Przewidywalność: twórz strony internetowe, które wyglądają i funkcjonują w 
sposób przewidywalny.

Kryterium 
spełnienia Poziom Zalecenia

3.2.1 
Zaznaczenie

A • Gdy element otrzyma zaznaczenie, nie powinna zaistnieć 
żadna zmiana na stronie, która wprowadza w błąd lub 



Kryterium 
spełnienia Poziom Zalecenia

dezorientuje użytkownika. 

3.2.2 Zmiany nie 
do przewidzenia A

• Ostrzegaj użytkownika z wyprzedzeniem o zmianach 
nieprzewidywalnych lub automatycznych w konfiguracji 
jakiegokolwiek elementu interfejsu, które spowodują 
modyfikację strony.  Używaj przycisków dla formularzy.

3.2.3 Spójna 
nawigacja AA

• Linki nawigacji, które powtarzają się na stronie internetowej 
nie powinny zmieniać swojej kolejności przy poruszaniu się po 
serwisie. 

3.2.4 Spójna 
identyfikacja AA

• Elementy, które mają tą samą funkcjonalność na wielu stronach 
internetowych powinny być identyfikowane w sposób spójny. 
Na przykład, pole wyszukiwarki w górnej części strony 
powinno być opisane zawsze w ten sam sposób. 

3.2.5 Pozwolenie 
na zmianę AAA

• Istotne zmiany na stronach, pojawienie się wyskakujących 
okienek (pop-ups), zmiany niekontrolowane przez zaznaczenie 
klawiaturowe lub jakiekolwiek inne, które mogłyby 
wprowadzić w błąd lub zdezorientować użytkownika powinny 
zostać zapoczątkowane przez niego samego. Alternatywnie, 
zawsze można zapewnić użytkownikowi opcję dezaktywacji 
takich zmian. 

Wytyczna 3.3. Pomoc przy wprowadzaniu danych: pomagaj użytkownikom unikać błędów i je 
poprawiać.

Kryterium 
spełnienia Poziom Zalecenia

3.3.1 Identyfikacja 
błędów A

• Zapewnij użytkownikowi informację o polach 
wymaganych formularza lub tych, które mają określony 
format, wartość lub długość za pomocą elementu 
<label> (jeśli nie jest to możliwe, zapewnij informację 
w tytule title elementu). 

• Gdy jest stosowana walidacja danych z formularzy (po 
stronie klienta lub serwera), zapewnij informację o błędach 
i powiadomieniach w sposób skuteczny, intuicyjny i 
dostępny. Błędy powinny być jasno zidentyfikowane z 
zapewnieniem szybkiego dostępu do elementu 
problematycznego, pozwalać użytkownikowi na łatwe 
rozwiązanie problemu i powtórne przesłanie danych z 
formularza. 

3.3.2 Etykiety i 
instrukcje

A • Należy zapewnić wystarczające etykiety, powiadomienia i 
instrukcje dla elementów interaktywnych. W tym celu użyj 
instrukcji, przykładów, wstaw odpowiednie etykiety 
(label) oraz grupuj i opisuj pola za pomocą 



Kryterium 
spełnienia Poziom Zalecenia

fieldsets/legends.

3.3.3 Sugestie 
rozwiązań błędów AA

• Jeśli zostanie wykryty błąd przy wprowadzaniu danych (z 
zastosowaniem walidacji po stronie klienta lub serwera), 
należy przedstawić sugestie mogące rozwiązać problem w 
sposób odpowiedni i dostępny. 

3.3.4 Zapobieganie 
błędom 
(Formularze 
prawne, finansowe, 
z danymi)

AA

• Jeśli użytkownik może modyfikować lub kasować dane o 
charakterze prawnym, finansowym lub próbnym, 
czynności te powinny być możliwe do odwrócenia, 
zweryfikowania lub potwierdzenia. 

3.3.5 Pomoc AAA

• Jeśli użytkownik może wysyłać, zmieniać lub kasować 
informacje, powinna ona być z powrotem dostępna, i/lub 
wykonane czynności być zweryfikowane i potwierdzone. 

3.3.6 Zapobieganie 
błędom (wszystkim) AAA

• Jeśli użytkownik wysyła informację, przesłane dane 
powinny być możliwe do odwrócenia, zweryfikowania lub 
potwierdzenia. 



Siła
Treść powinna być wystarczająco spójna i niezawodna, aby była możliwość wykorzystania jej w 
wielu przeglądarkach, technologiach pomocniczych oraz przygotowana z myślą o przyszłych 
technologiach.

Wytyczna 4.1. Kompatybilność: popraw kompatybilność z aktualnymi i przyszłymi 
przeglądarkami, włączając technologie pomocnicze.

Kryterium 
sukcesu Poziom Zalecenia

4.1.1 Analiza A

• Powinno unikać się błędów semantycznych HTML/XHTML. 
Kod może zostać sprawdzony, przeanalizowany i zwalidowany 
na http://validator.w3.org/ 

4.1.2 Nazwa, 
funkcja, 
wartość

A

• Należy używać znaczników w sposób ułatwiający dostępność. 
Zakłada to przestrzeganie oficjalnych specyfikacji 
HTML/XHTML wykorzystując gramatykę formalną w 
poprawny sposób. 

http://validator.w3.org/

