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STANDARD WCAG2.1 
  

➔ WCAG2.1 – Standard WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór dokumentów prawnych, 
które zawierają wytyczne odnośnie dostępności serwisów internetowych, prowadzonych przez instytucje 
publiczne.      
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Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Brak narzędzi 
ułatwiających dostęp  

 

   
 

 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/push_marketing_switch 
com.inovatica.ppl:id/push_notifications_switch 
com.inovatica.ppl:id/disability_mode_switch 
Rozmiary tego docelowego elementu 
dotykowego wynoszą 47dp x 27dp. Zastanów 
się nad zwiększeniem szerokości do 48dp, 
a wysokości do 48dp. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/disability_mode_switch 
Nie wprowadza ułatwień dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/version_number 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 3,58.  
 
 

 
Rozwiązanie: Należy wprowadzić ułatwienia dla osób z ograniczeniami dostępne po włączeniu opcji „Osoby niepełnosprawne”! 
 



 
Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Zbyt mały rozmiar 
elementów 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
Level A: 2.5.Input 
Modalities  

 

   
 

 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/search_src_text 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 36dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/search_close_btn 
Szerokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 40dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem szerokości co najmniej do 
48dp. 
 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/search_src_text 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 3,27. Współczynnik ten jest 
oparty na szacunkowym kolorze pierwszego 
planu (#9FAAB5) oraz szacunkowym kolorze 
tła (#3F556B). Zastanów się nad użyciem 
kolorów, które skutkują współczynnikiem 
powyżej 4,50 w przypadku małego tekstu i 
3,00 w przypadku dużego. 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Mały rozmiar elementów 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
Level A: 2.5.Input 
Modalities 

 

   
 

 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/time 
com.inovatica.ppl:id/name 
com.inovatica.ppl:id/number 
Zastanów się nad użyciem kolorów, które 
skutkują współczynnikiem powyżej 4,50 w 
przypadku małego tekstu i 3,00 w przypadku 
dużego. Ten element może być tylko 
częściowo widoczny w kontenerze, którego 
zawartość można przewijać. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/user_flight_switch 
Rozmiary tego docelowego elementu 
dotykowego wynoszą 47dp x 27dp. 
Zastanów się nad zwiększeniem szerokości 
do 48dp, a wysokości do 48dp. 
 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 
 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Mały rozmiar elementów 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
Level A: 2.5.Input 
Modalities 

 

     
 

 
Docelowe elementy dotykowe 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 32dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp. 
 
Etykiety elementu 
com.inovatica.ppl:id/compass_image 
Etykieta tego elementu może nie być 
czytelna dla czytnika ekranu. Współczynnik 
kontrastu tego obrazu wynosi 2,06.  
 
Opisy elementów 
com.inovatica.ppl:id/fab_with_indicator 
com.inovatica.ppl:id/place_content 
Polecenie głosowe: „Poziom 0 - Przyloty” dla 
elementu oznaczonego jako „nieklikalny” 
jest takie samo jak polecenie dla innych 
elementów. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/close 
Rozmiary tego docelowego elementu 
dotykowego wynoszą 40dp x 40dp. 
Zastanów się nad zwiększeniem szerokości 
do 48dp, a wysokości do 48dp.  
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/place_content 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 19dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp.  
 
Docelowy element dotykowy 



com.inovatica.ppl:id/navigate 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 35dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp.  
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/details 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 35dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp.  
 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/fab_with_indicator 
Współczynnik kontrastu tego obrazu 
wynosi 1,65.  
 
 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum)  

 

   
 

 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/opt_map 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 1,88. Współczynnik ten jest 
oparty na szacunkowym kolorze pierwszego 
planu (#BDBDBD) oraz szacunkowym 
kolorze tła (#FFFFFF). Zastanów się nad 
użyciem kolorów, które skutkują 
współczynnikiem powyżej 4,50 w przypadku 
małego tekstu i 3,00 w przypadku dużego. 
 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Mały rozmiar elementów 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
Level AAA: 2.5.5. Target 
Size  

 

   
 

 
Docelowy element dotykowy 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 47dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp. 
 
Etykieta elementu 
com.inovatica.ppl:id/compass_image 
Etykieta tego elementu może nie być 
czytelna dla czytnika ekranu. 
 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/compass_image 
Współczynnik kontrastu tego obrazu 
wynosi 2,06.  
 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/fab_with_indicator 
Współczynnik kontrastu tego obrazu 
wynosi 2,74.  
 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/locate_button 
Współczynnik kontrastu tego obrazu 
wynosi 2,05.  
 
Opisy elementów 
Polecenie głosowe: „Poziom 0 - Przyloty” dla 
elementu oznaczonego jako „klikalny” jest 
takie samo jak polecenie dla innych 
elementów (1). 
 
 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Mały rozmiar elementów 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
Level AAA: 2.5.5. Target 
Size  

 

   
 

 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/close 
Rozmiary tego docelowego elementu 
dotykowego wynoszą 40dp x 40dp. 
Zastanów się nad zwiększeniem szerokości 
do 48dp, a wysokości do 48dp. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/place_content 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 19dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp. 
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/navigate 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 35dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp.  
 
Docelowy element dotykowy 
com.inovatica.ppl:id/details 
Wysokość tego docelowego elementu 
dotykowego wynosi 35dp. Zastanów się nad 
zwiększeniem wysokości co najmniej 
do 48dp. 
 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/compass_image 
Etykieta tego elementu może nie być 
czytelna dla czytnika ekranu.. Współczynnik 
kontrastu tego obrazu wynosi 2,61 - 2,06. 
 
Kontrast tekstu 



com.inovatica.ppl:id/fab_badge 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 3,82.  
 
Opisy elementów 
com.inovatica.ppl:id/place_content 
[0,2077][1080,2218] 
Polecenie głosowe: „Poziom 0 - Przyloty” dla 
elementu oznaczonego jako „klikalny” jest 
takie samo jak polecenie dla innych 
elementów.. 
 

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
 

 

   
 

 
Kontrast obrazu 
com.inovatica.ppl:id/image 
Współczynnik kontrastu tego obrazu 
wynosi 1,42.  
 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/text 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 3,93.  
 
Opisy elementów 
com.inovatica.ppl:id/map 
Polecenie głosowe: „Pokaż na mapie” dla 
elementu oznaczonego jako „klikalny” jest 
takie samo jak polecenie dla 3 innych 
elementów. 
 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/date 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 4,21.  
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu wynosi 2,95.  

 
Rozwiązanie: Należy rozważyć powiększenie elementów – tak by były bardziej dostępne dla osób z ograniczeniami. 
 

 
 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
 

 

   
 

 
Opisy elementów 
Polecenie głosowe: „Kolejny miesiąc wzrostu 
liczby pasażerów na Lotnisku Chopina” dla 
elementu oznaczonego jako „nieklikalny” 
jest takie samo jak polecenie dla innych 
elementów. 
 
Etykieta elementu 
com.inovatica.ppl:id/recycler_view 
Etykieta tego elementu może nie być 
czytelna dla czytnika ekranu. 

 
 
 
 
 



Błąd Widok aplikacji Opis błędu 
 
Zbyt mały kontrast 
elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast 
(Minimum) 
 

 

   
 

 
Kontrast tekstu 
com.inovatica.ppl:id/status_text 
Współczynnik kontrastu tekstu tego 
elementu zależny jest od tła – należy 
rozważyć użycie tła pod tekstem by 
zwiększyć kontrast i wyeliminować 
nieczytelność tekstu. 
 
 

 
 
 
 


