
Uwagi do strony PZLA: 

#1 Dodawanie wydarzenia: sprawdzanie poprawności wypełnienia formularza nie może powodować 

kasowania danych, podpowiedź które pola są niezbędne aby skutecznie dodać wydarzenie. Pola 

wymagane powinny być oznaczone np. gwiazdką. 

#2 Godzina rozpoczęcia nie jest wymagana 

#3 Niezbędne pola to: Tytuł, data od, państwo, miasto, województwo (w przypadku gdy Polska) 

#4 w przypadku dodawania imprezy do kalendarza (rodzaj wydarzenia „normalna”) dodatkowe 

kluczowe pola to: rodzaj imprezy, klasa. 

#5 załączniki: próba edycji załącznika powoduje błąd 

#6 załączniki – brak możliwości dodania nowej kategorii, bądź jej edycji, ewentualnie nie wiem gdzie 

jest to możliwe – w składowych wydarzenia tego nie znalazłem. 

#7 Edycja Wersji Wydarzenia – Galeria – brak możliwości usunięcia dodanych zdjęć. 

#8 Na stronie wydarzenia powiększenie zdjęć z galerii działa tylko do 1 zdjęcia – powinno wyświetlać 

się zdjęcie powiększone i możliwość obejrzenia wszystkich. (nie jest to najistotniejszy punkt ale do 

przemyślenia jego realizacji) 

#9 Wydarzenia - wyświetlanie na stronie – układ: załączniki powyżej galerii 

#10 Wydarzenia wyświetlanie na stronie – dodać wyświetlanie danych organizatora (rozmawialiśmy 

na spotkaniu) Nazwa podmiotu oraz dane kontaktowe 

#11 problem z powiązaniami, np. nie udało się powiązać artykułu z wydarzeniem „Halowe 

Mistrzostwa Polski U18 i U20 2018” – nie wyświetla się takie wydarzenie na liście mimo że jest w 

kalendarzu. Podawanie pełnej nazwy nie zwiększa prawdopodobieństwa trafnego wyboru. 

#12 Lista wydarzeń – wyszukiwarka: podobnie jak wyżej podanie „PZLA HALOWE MISTRZOSTWA 

POLSKI U18 I U20 2018” czyli pełnej nazwy zamiast wyszukiwania pewnego nie podaje 

odpowiedniego wyniku wcale wyszukiwane są chyba tylko pojedyncze wyrazy. Na starej stronie PZLA 

wyszukiwanie działa zdecydowanie sprawniej (od razu podaje tylko właściwa imprezę). Impreza jest 

dodana w kalendarzu pod adresem: http://nowa.pzla.pl/imprezy/3872-pzla-halowe-mistrzostwa-

polski-u18-i-u20-2018  

W wyszukiwarce wydarzeń na stronie działa to sprawnie. 

#13 Imprezy sportowe – wyświetlanie na stronie: Wykaz imprez powinien się pozycjonować na 

imprezie która aktualnie trwa, lub zaczyna się dzisiejszego dnia. 

#14 Skalowanie strony – tutaj pojawiają się różne problemy gdy stosowane jest skalowanie w 

systemie. Np. często domyślnie „skalowanie i układ” w Windows 10 jest ustawiane na 125% lub 150% 

(zalecane) np.: 

http://nowa.pzla.pl/imprezy/3872-pzla-halowe-mistrzostwa-polski-u18-i-u20-2018
http://nowa.pzla.pl/imprezy/3872-pzla-halowe-mistrzostwa-polski-u18-i-u20-2018


 

Strona wygląda tak przy ustawieniach zalecanych: 

 

 

 

 



Przy ustawieniach na 100% wygląda w miarę poprawnie (przy przewijaniu zwęża się kolumna 

rezultaty): 

 

Niestety ale większość użytkowników używa ustawień domyślnych, strona musi wyświetlać się 

poprawnie w obu ustawieniach. 
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