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Zasady dostępności treści na podstawie dokumentu „Wytyczne dotyczące dostępności treści 
internetowych”, czyli Web Content Accesability Guidlines.

4 zasady mówią o tym, że treść serwisów powinna być:
1. widoczna
• informacje nietekstowe (zdjęcia i grafika, audio, video) mają alternatywne opisy, najczęściej 

tekstowe
• alternatywne opisy tekstowe są połączone z wideo (zsynchronizowane)
• informacje pierwszoplanowe można oddzielić od tła (wyłączyć dźwięk w tle, powiększyć 

tekst bez utraty jego widoczności)
• informacje pierwszoplanowe nie zlewają się z tłem (kontrast)
2. funkcjonalna
• serwis można nawigować za pomocą klawiatury
• treści, które są odtwarzane, można zatrzymywać i wznawiać (są przyciski pauza i play)
• treści nie wywołują ataków padaczki (treści migające)
• serwis jest łatwy w nawigacji, odnajdywaniu treści, znajdowaniu swojego położenia w 

serwisie
3. zrozumiała
• tekst jest czytelny i zrozumiały
• treści i funkcje są łatwe do przewidzenia 
• serwis pomaga użytkownikom unikać błędów i je wskazuje
4. solidna
• treść strony jest kompatybilna z różnym oprogramowaniem i różnymi urządzeniami
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