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WPROWADZENIE 

W najbliższym czasie tj. 9 października 2011r odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W 

czasie trwania kampanii wyborczej testerzy.pl postanowili sprawdzić, co poszczególne partie 

oferują na swoich portalach – należy tutaj zaznaczyć, że testerzy.pl starali się obiektywnie ocenić 

użyteczność i funkcjonalność serwisów partii politycznych biorących udział w nadchodzących 

wyborach.  

JAKIE KRYTERIA BYŁY STAWIANE SERWISOM? 
 Czy każdy obywatel może bez problemów odszukad program wyborczy?  

 Czy każdy obywatel może bez problemów odszukad kandydatów poszczególnych partii?  

 Czy portal posiada ułatwienia umożliwiające korzystanie z serwisu osobom 
niepełnosprawnym?  

 Czy portal posiada widoczne błędy / problemy użyteczności?  

 Integracja portalu z serwisami społecznościowymi / informacyjnymi. 

 Brak widocznych błędów funkcjonalnych.  

 Dostępna dedykowana wersja mobilna.  

NASZYM TESTOM ZOSTAŁY PODDANE SERWISY NASTĘPUJĄCYCH PARTII (KOLEJNOŚĆ 

WYPISYWANIA JEST PRZYPADKOWA): 
 Ruch Palikota 

 Prawo i Sprawiedliwośd  

 Platforma Obywatelska  

 Sojusz Lewicy Demokratycznej  

 Polska Jest Najważniejsza  

 Polskie Stronnictwo Ludowe  

 Polska Partia Pracy  

CO BYŁO BRANE POD UWAGĘ PRZY SPRAWDZANIU UŻYTECZNOŚCI: 
 Wygląd,  

 przyjaznośd interfejsu, 

 intuicyjnośd, 

 czytelnośd, 

 dostępnośd. 

CO BYŁO BRANE POD UWAGĘ PRZY SPRAWDZANIU FUNKCJONALNOŚCI: 
 Wyświetlanie się w różnych przeglądarkach. 

 Poprawne działanie formularzy dostępnych na stronie. 

 Walidacja HTML i CSS. 

 Poprawne użycie języka polskiego. 
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ŚRODOWISKO TESTOWE: 

System operacyjny: Windows 7 Home Premium PL 64bity  

Przeglądarki:  

 FireFox 7.0.1 PL  

 Internet Explorer 9.0.8112 PL  

 Google Chrome 14.0.835 PL  

 Opera 11.51 PL  

ADRESY POSZCZEGÓLNYCH PORTALI PARTII POLITYCZNYCH(KOLEJNOŚĆ WYPISYWANIA 

JEST PRZYPADKOWA): 

 Ruch Palikota - http://www.ruchpalikota.org.pl/  

 Prawo i Sprawiedliwośd - http://www.pis.org.pl/pilot.php  

 Platforma Obywatelska - http://www.platforma.org/  

 Sojusz Lewicy Demokratycznej - http://www.sld.org.pl/  

 Polska Jest Najważniejsza - http://www.stronapjn.pl/  

 Polskie Stronnictwo Ludowe - http://www.psl.org.pl/  

 Polska Partia Pracy - http://www.partiapracy.pl/  
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TEST NR 1: WYNIKI WYSZUKIWANIA W GOOGLE.PL – SZUKANA 

FRAZA, PEŁNA NAZWA PARTII  (1PKT). 
 

Szukana fraza Miejsce na liście wyników Przyznane punkty  

Ruch Palikota 1  1  

Prawo i Sprawiedliwośd  1  1  

Platforma Obywatelska  1  1  

Sojusz Lewicy Demokratycznej  1  1  

Polska Jest Najważniejsza  1  1  

Polskie Stronnictwo Ludowe  1  1  

Polska Partia Pracy - „Sierpieo 
80” 

Adres 
http://www.partiapracy.pl/ nie 
znajduje się w pierwszych 10 
stronach wyszukiwania, za to 
możemy odszukad 
„partiapracy-wybory.pl/” na 8 
miejscu.  

0  
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TEST NR 2: TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI – PIERWSZE WRAŻENIE 

(6 PKT). 

RUCH PALIKOTA - HTTP://WWW.RUCHPALIKOTA.ORG.PL/ 

 

http://www.ruchpalikota.org.pl/
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Zastosowane kolory (pomarańcz oraz szarość ) sprawiają że strona główna jest czytelna. 

Rozmieszczenie elementów nawigacji powoduje, że wszystkie najważniejsze informacje są 

widoczne oraz łatwo dostępne dla użytkownika. Patrząc od góry, mamy menu z najważniejszymi 

informacjami. Tu następuje rozgraniczenie na 2 kolumny. Następnie, idąc w lewy dół, jest slider 

z gorącymi informacjami, poniżej znajdują się aktualności oraz filmy i polecane artykuły. W tej 

kolumnie możemy również znaleźć albumy, blog Palikota oraz wiadomości. Analizując prawą 

kolumnę możemy spotkać tam: „Nasz program”, „Na gorąco”, „Ankieta”, „Wolne konopie”, „Fakty 

i Mity”, „Stowarzyszenie RPP”. Na dole strony znajduje się stopka w której możemy odszukać 

informacje dodatkowe, jak i statystyki, czy też dane do kontaktu.  

Podsumowanie: Strona przyjazna dla oka, ale w tym przypadku brak dedykowanego 

serwisu poświęconego wyborom. Przyznajemy 4 punkty.



 

21CN Radosław Smilgin 
 ul. Sokolska 33/173, 40-086 Katowice 
 Tel.: (+48) 32 73 30 958, Tel kom: (+48) 53 33 15 222, kontakt@testerzy.pl, www.testerzy.pl 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - HTTP://WWW.PIS.ORG.PL/PILOT.PHP 

 

http://www.pis.org.pl/pilot.php
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Po wpisaniu adresu w przeglądarkę pojawia się ekran powitalny, na którym mamy do 

wyboru 3 serwisy: „Serwis wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość”, „Program Prawa i 

Sprawiedliwości” oraz „Oficjalny serwis partii Prawo i Sprawiedliwość”. Jako że interesują nas w 

tym momencie wybory decydujemy się na wybranie serwisu wyborczego KW Prawo i 

Sprawiedliwość.  

Strona jasna i czytelna z wyraźnie zaakcentowanymi najważniejszymi informacjami. 

Rozmieszczenie menu, jak i pozostałych elementów zostało dobrze przemyślane.  

Analizując stronę, możemy na niej znaleźć: w nagłówku widoczna jest mapa polski z 

podziałami na województwa, dzięki czemu w łatwy sposób możemy odszukać poszczególne 

okręgi wyborcze. Znajduje tutaj też się wyszukiwarka do szybkiego odszukania konkretnego 

kandydata – samym wyszukiwaniem kandydatów zajmiemy się później. Następnie jest menu – 

duże i czytelne. Później strona rozdziela się na 2 kolumny: W lewej znajdują się „Aktualności” 

oraz „Kalendarz wyborczy” a w prawej: banery reklamowe, odnośnik do programu wyborczego, 

newsletter, wideo, galerie, spot radiowy. W dolnej części strony mamy najważniejsze informacje 

jak i dane teleadresowe.  

Warto dodać tutaj, że przez cały czas przeglądania serwisu, towarzyszy nam po lewej 

stronie wysuwany pasek, dzięki któremu możemy w dość łatwy sposób przejrzeć konta partii w 

takich serwisach jak: Facebook, Twitter, Flickr czy też Youtube.  

Podsumowanie: Za włożony profesjonalizm oraz staranność przyznajemy 5 punktów. 
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PLATFORMA OBYWATELSKA - HTTP://WWW.PLATFORMA.ORG/ 

 

W tym przypadku podobnie, jak podczas przeglądania strony Prawa i Sprawiedliwości na 

głównej stronie znajduje się ekran powitalny z odnośnikami do 3 serwisów: „Autobus Tuska”, 

„Strona wyborcza”, „Strona główna partii”. Pamiętając cel naszych testów (porównanie 

serwisów wyborczych) wybieramy stronę wyborczą. Portal poświęcony wyborom wykonany w 

nowoczesnym stylu. Brak zbędnego tekstu, dużo grafiki (czytelnie rozmieszczonej) oraz łatwość 

w poruszaniu się sprawiają, że strona wygląda profesjonalnie. Analizując portal od góry możemy 

napotkać w nagłówku na Logo + informacje o tym ile osób „lubi” portal / partię na popularnych 

serwisach (Facebook, Google +, NK). Następnie mamy menu z czytelnymi przyciskami oraz 

odnośnikami do takich serwisów jak: Facebook, NK, Twitter, Youtube czy Flickr. W kolejnej linii 

mieści się slider oraz mapka z podziałem na województwa, która ułatwia nam wyszukiwanie 

kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Poniżej mamy ciekawie rozmieszczone 

przyciski które odnoszą się do takich miejsc jak „O nas”, „Autobus Tuska”, „Jak głosować za 

granicą”, „Aktualności”, „Program” oraz „Wolontariat”. W tej samej płaszczyźnie mamy też 

wbudowany odtwarzać z filmami „POTV”. Na dole strony w stopce znajdują się najważniejsze 

informacje o partii.  

Podsumowanie: strona profesjonalnie przemyślana i wykonana, przyznajemy 5 punktów. 

http://www.platforma.org/
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SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - HTTP://WWW.SLD.ORG.PL/ 

 

http://www.sld.org.pl/


 

21CN Radosław Smilgin 
 ul. Sokolska 33/173, 40-086 Katowice 
 Tel.: (+48) 32 73 30 958, Tel kom: (+48) 53 33 15 222, kontakt@testerzy.pl, www.testerzy.pl 

Po wpisaniu adresu strony pojawia nam się ekran powitalny – niestety dość ubogi – jest to 

jeden baner na stronie który jest odnośnikiem do portalu wyborczego – przydałby się chociaż 

napis „Zapraszamy” dzięki któremu użytkownik wiedziałby, że musi kliknąć w wyżej opisany 

baner.  

Strona znacznie odbiega graficznie od swoich poprzedników – więcej tekstu, który 

niestety się zlewa niż grafiki. Kolorystyka strony biało – czerwona i zastosowany szary tekst 

powoduje że nie wszystkie elementy są czytelne. Analizując stronę od góry możemy napotkać na 

menu, baner, wiadomości, „Biosferę”, informacje lokalne, zapowiedzi, pasek z linkami do 

popularnych portali (Youtube, vimeo, facebook, myspace.com, nasza-klasa.pl, wrzuta). Na 

samym dole strony znajdują się banery graficzne które prowadza do najważniejszych dla 

wyborcy informacji tj. „Preferencje wyborcze”, „Materiały”, „Cała prawda o budowie” ?? oraz 

forum partii.  

Podsumowanie: Strona odstaje od swoich poprzedników, zbyt dużo tekstu powoduje że 

staje się mało czytelna. Przyznajemy 3 punkty. 
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POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA – HTTP://WWW.STRONAPJN.PL 

 

Szata graficzna PJN jest dopracowana – aczkolwiek na pierwszy rzut oka wygląda jak 

gotowy szablon dla WordPressa lub Joomli. Naszym zdaniem niepotrzebna informacja, o tym, że 

strona znajduje się w wersji BETA – przed wyborami (które już 9 października) wszystko 

powinno być dopracowane, szczególnie informacje dla wyborów. Układ strony jest czytelny, a 

wszystkie najważniejsze informacje zawsze są pod ręką. Analizując stronę od góry: Logo, Menu 

górne i wtyczka do FB. Animowany baner z ważnymi informacjami. Następnie strona dzieli się 

http://www.stronapjn.pl/
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na 3 kolumny: w pierwszej są aktualności oraz wtyczka Twitter’a, w drugiej kolumnie partia daje 

nam możliwość zapisania się na Newsletter, wtyczka Youtube oraz wtyczka Flickr. Ostatnia 

kolumna to zdjęcia liderów (z możliwością kliknięcia w zdjęcie i przeczytania opisu kandydata) 

oraz kolejna wtyczka do FB. W dolnej części strony znajduje się dosyć obszerna stopka z 

rozbudowanym menu.  

Podsumowując: Dobrze zrobiona strona, lecz wygląda jak gotowiec. Partia mogła by 

również zainwestować w dobry adres strony. Przyznajemy 4 punkty. 
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POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – HTTP://WWW.PSL.ORG.PL/ 

 

Wchodząc na stronę PSLu wita nas ekran wyboru – w którym domyślnie gra muzyka – 

Użytkownik powinien zostać poinformowany o tym, że jest możliwość odsłuchania utworu 

wyborczego, a nie być nim atakowany po wejściu na stronę. Na ekranie powitalnym jest 5 grafik 

które prowadzą nas do różnych serwisów. 1. Komitet Wyborczy. 2. Główna strona partii. 3. 

Piosenka wyborcza. 4. Gadżety wyborcze. 5. Moje PSL. Jako że testujemy strony związane z 

wyborami to celem testów jest Komitet Wyborczy. Strona odstaje od swoich poprzedników pod 

względem profesjonalizmu wykonania. Zielone tło całej strony powoduje, że ciężko się 

przegląda i czyta artykuły. 

Podsumowanie: Piosenka witająca nas stronie partii spowodowała, że ocena przyznana 

przez naszych testerów to 2. 
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POLSKA PARTIA PRACY – HTTP://WWW.PARTIAPRACY.PL/ 

 

Ogólna szata graficzna strony jest dopracowana i profesjonalnie wykonana, lecz 

zastosowany kolor czerwony jest zbyt wyrazisty, co powoduje że strona „razi” w oczy. 

Przeglądając stronę od góry widzimy baner z logiem partii, przewijany pasek z nowymi 

wydarzeniami, menu które jest duże i czytelne. Poniżej znajduje się „reklama” wyborcza z 

odnośnikami do materiałów wyborczych. W tym miejscu strona zostaje podzielona na trzy 

kolumny: w lewej znajduje się boczne menu oraz informacje o najbliższych konferencjach 

prasowych, w środkowej kolumnie znajdują się aktualności oraz w dolnej części strony baner z 

informacjami o wyborach, prawa kolumna to najnowsze komentarze, komunikaty i informacje 

http://www.partiapracy.pl/
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prasowe oraz link do strony na Youtube. Brak informacji o tym, że partia korzysta z portali 

społecznościowych jak to miało miejsce w przypadku poprzednich partii. 

Podsumowanie: Strona jest troszkę za długa, przyznajemy 3 punkty. 
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TEST NR 3: TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI – DOSTĘPNOŚĆ (2 PKT). 
 

 Strona w wersji mobilnej Strona przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych 

Ruch Palikota 0 0 

Prawo i Sprawiedliwośd  1 1 

Platforma Obywatelska  0 1 

Sojusz Lewicy Demokratycznej  0 0 

Polska Jest Najważniejsza  0 0 

Polskie Stronnictwo Ludowe  0 0 

Polska Partia Pracy - „Sierpieo 80” 0 0 

STRONA MOBILNA: 

Tylko strona Prawa i Sprawiedliwości posiada specjalnie przygotowaną wersję mobilną, 

za co otrzymuje 1 punkt. 

 

STRONA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

Prawo i Sprawiedliwość ma wersję pozbawioną obrazków oraz w wysokim kontraście, 

dzięki czemu osoby słabo widzące lub niewidome korzystające ze specjalnych programów będą 

mogły w pełni z niej korzystać. 

Platforma Obywatelska ma w niektórych artykułach wbudowany syntezator mowy – niby 

dobre posunięcie, ale nie do końca. Podobnie z zastosowaniem wersji o wysokim kontraście – w 

momencie gdy na stronie jest tak dużo obrazków, ta funkcja przestaje działać poprawnie.
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TEST NR 4: WYŚWIETLANIE STRONY W RÓŻNYCH PRZEGLĄDARKACH (1 PUNKT ZA KAŻDĄ 

PRZEGLĄDARKĘ) 
 FireFox 6.0.2 Google Chrome 14.0.835 Opera 11.51 Internet Explorer 9.0.8112 

Ruch Palikota 1 1 1 0 – IE_FOTO 

Prawo i Sprawiedliwośd  1 1 1 1 

Platforma Obywatelska  1 1 1 1 

Sojusz Lewicy Demokratycznej  1 1 1 1 

Polska Jest Najważniejsza  1 1 1 1 

Polskie Stronnictwo Ludowe  1 1 1 1 

Polska Partia Pracy - „Sierpieo 80” 1 1 0 – OPERA_FOTO 1 
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1. Zamieszczone filmiki na stronie Ruchu Palikota pod przeglądarką IE 9 nie są skalowane do wielkości kolumny w której się znajdują przez co 

strona wydaje się troszkę niedorobiona: 

 

Strona Ruchu Palikota w przeglądarce IE 9. 
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2.  Na głównej stronie Polskiej Partii Pracy podczas przeglądania strony w Operze nie wyświetla się baner informujący o najbliższych 

konferencjach prasowych – baner powinien znajdować się pod menu w lewej kolumnie: 

 



 

21CN Radosław Smilgin 
 ul. Sokolska 33/173, 40-086 Katowice 
 Tel.: (+48) 32 73 30 958, Tel kom: (+48) 53 33 15 222, kontakt@testerzy.pl, www.testerzy.pl 

TEST NR 5: POPRAWNE DZIAŁANIE FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA 

STRONIE 
 

 

1. Formularz przypominający hasło dla zarejestrowanych użytkowników – by przypomnieć 

hasło należy podać nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz przepisać treść obrazka 

następnie po kliknięciu w „Prześlij nowe hasło e-mailem” użytkownik jest informowany 

o poprawności akcji. W przypadku gdy użytkownik nie istnieje pojawia się komunikat 

„Przepraszamy, ale dasdasdadasdad nie jest prawidłową nazwą użytkownika lub 

adresem e-mail.” oraz w dalszym ciągu możemy podawać nazwę użytkownika ale tym 

razem już bez przepisywania obrazka – w tym miejscu chcieliśmy przeprosić 

użytkownika Administrator któremu kilkukrotnie zresetowaliśmy hasło. Dodatkowo po 

kilku takich zmiana nie ładuje się strona – pozostaje biała strona. 

 

 

 

Na pozostałych stronach formularze (o ile są dostępne) działają prawidłowo.
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TEST NR 6: WALIDACJA HTML I CSS (MAX 6 PUNKTY) 
 

Do walidacji HTML została użyta „The W3C Markupvalidation Service” – 

http://validator.w3.org/ 

Oceny przydzielano wg kryteriów: 

3 punkty za 0 błędów i ostrzeżeń 

2 punkty za 0 błędów i do 3 ostrzeżeń 

1 punkt za 0 błędów i do 5 ostrzeżeń 

Do walidacji CSS została użyta „Usługa Walidacji CSS W3C” – http://jigsaw.w3.org/css-

validator/ 

Oceny przydzielano wg kryteriów: 

3 punkty za 0 błędów i ostrzeżeń 

2 punkty za 0 błędów i do 3 ostrzeżeń 

1 punkt za 0 błędów i do 5 ostrzeżeń

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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 Adres strony HTML(błędy/ostrzeżenia) CSS(błędy/ostrzeżenia) Pkt 

RP http://www.ruchpalikota.org.pl/  4/0 34/1021 0 

PIS http://www.pis.org.pl/pilot.php 2/0 0/0 3 

PO http://www.platforma.org/ 8/5 131/38 0 

SLD http://www.sld.org.pl/wybory 167/28 8/50 0 

PJN http://www.stronapjn.pl/ 84/85 242/209 0 

PSL http://www.komitetwyborczypsl.pl/komitet/ 292/2 86/696 0 

PPP http://www.partiapracy.pl/ 24/5 164/170 0 

 

 Link do rezultatów testu - HTML Link do rezultatów testu - CSS 

Ruch Palikota Link Link 

Prawo i Sprawiedliwośd  Link Link 

Platforma Obywatelska  Link Link 

Sojusz Lewicy Demokratycznej  Link Link 

Polska Jest Najważniejsza  Link Link 

Polskie Stronnictwo Ludowe  Link Link 

Polska Partia Pracy - „Sierpieo 80” Link Link 

Podsumowując: Tylko strona Prawa i Sprawiedliwości jest pozbawiona błędów w arkuszu stylów (CSS), za co otrzymała 3 punkty. Pozostałe 

wyniki prezentujemy i zachęcamy do własnej interpretacji.

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.ruchpalikota.org.pl%2F+&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.ruchpalikota.org.pl%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.pis.org.pl%2Fpilot.php&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.pis.org.pl%2Fpilot.php&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.platforma.org%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.platforma.org%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.sld.org.pl%2Fwybory&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.sld.org.pl%2Fwybory&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.stronapjn.pl%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.stronapjn.pl%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.komitetwyborczypsl.pl%2Fkomitet%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.komitetwyborczypsl.pl%2Fkomitet%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.partiapracy.pl%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.2
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.partiapracy.pl%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=pl-PL


 

21CN Radosław Smilgin 
 ul. Sokolska 33/173, 40-086 Katowice 
 Tel.: (+48) 32 73 30 958, Tel kom: (+48) 53 33 15 222, kontakt@testerzy.pl, www.testerzy.pl 

TEST NR 7: POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 
 

1. Na stronie partii Ruchu Palikota podczas rejestracji użytkownika w momencie gdy 

użytkownik będzie próbował wysłać pusty formularz, pojawią się informacje, które pola 

nie zostały jeszcze wypełnione – część po polski, część po angielsku. 
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2. Na stronie PJNu w nazwach list wyborczych wkradły się literówki. 

 

3. Na głównej stronie PJNu we wyczce Flickra można zauważyć zdjęcia osób związanych z 

partią – Podpis pod zjdęciem nikomu nic nie mówi. 
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PODSUMOWANIE 
Analizując testowane strony sprawdzaliśmy czy potencjalny wyborca jest w stanie łatwo 

poruszać się po portalu oraz czy może bezproblemowo znaleźć informacje na temat 

kandydatów. 

Klasyfikacja punktowa: 

Miejsce Partia Zdobyte punkty 

1 Prawo i Sprawiedliwośd 15 

2 Platforma Obywatelska 11 

3 Polska Jest Najważniejsza 9 

4 Sojusz Lewicy Demokratycznej 8 

5 Ruch Palikota 8 

6 Polskie Stronnictwo Ludowe 7 

7 Polska Partia Pracy - „Sierpieo 80” 6 

 

Pierwsze miejsce w naszym teście porównawczym portali wyborczych zajęła partia 

Prawo i Sprawiedliwość z 15 punktami. Kolejne miejsce na podium dla Platformy Obywatelskiej. 

Ostatnie miejsce medalowe dla partii Polska Jest Najważniejsza. 

 

Raport nie ma charakteru politycznego lecz został napisany w celu porównania dostępu 

do informacji dla wyborców. Mamy nadzieję, że dzięki niemu poznacie chociaż trochę pozostałe 

strony internetowe partii politycznych. 


