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Fajnie, że ma 
instrukcję (P01) 

[ikony] „Maksymalne 
powiększenie” i „otwarcie artykułu 

w nowym oknie” są identyczne, 
praktycznie rzecz biorąc. (P01) 

Ładnie to wygląda. 
Podoba mi się ten 

drewniany stolik (P08) 



77 

Nie lubię jak się strona… jak 
widzę jak się przewraca. 

Lubię jak po prostu strona 
płynnie przechodzi. (P02) 

Mogłoby się płynniej 
przewijać. (P04) 

Te skrypty do 
przewijania są zbędne, 
bo przedłużają. […] To 
jest strata czasu. (P05) 

To przerzucanie stron mi 
się bardzo podoba. To jest 

na pewno fajne (P06) 



78 

Muszę zbliżyć, żeby 
móc sobie swobodnie 
przeczytać. (P03) 

Tekst po prostu mikroskopijny. 
Dramat. Nie widzę nigdzie 

możliwości powiększenia go, tylko 
paluchami. (P04) 

Bez powiększenia 
tekstu jest kompletnie 

nieczytelna. (P05) 

Tylko widzę, że nie mam powiększania 
liter. Ciężko, bo już się robi niewygodne 
to. To jest duży minus, bo tego tekstu 
jest znacznie więcej, np. 4 czy 5 szpalt 

w jednym... […] Taki tekst mnie nie 
zachęca do czytania. (P08) 

Generalnie jestem zwolennikiem, że jak 
klikam w artykuł, to pojawia mi się artykuł 
a nie powiększam sobie PDFa. Prawda? Bo 
to jest takie stresujące – tu go powiększę, a 

zaraz musze go przewijać. (P01) 

Nie podoba mi się to, że 
muszę powiększać. (P05) 



79 

Świetnie, a dlaczego nie jest na cały 
ekran? Przecież jak klikam w takie coś, bo 
chcę czytać, to chce mieć masę tekstu a 
nie ramkę. Po prostu niewygodne. (P01) 

To, które czytam jest mniejsze. Nie wiem, 
wydaje mi się, że mogłoby być na cały 

ekran. Czy mogę to powiększyć? Nie mogę. 
Jakoś mnie to denerwuje. (P08) 

Jest fajna opcja, że można 
sobie kliknąć na artykuł i on 

się powiększy. To mi się podoba 
całkiem. (P03) 
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Już widzę, że nie. Jestem wygodnicki, a nie 
widzę narzędzia do wyszukiwania. (P01) 

No i nie mogę znaleźć. Jeśli chcę kliknąć 
intuicyjnie na coś to wychodzę z gazety. 

(P02) 

Nie wiem, chyba musiałabym 
przekartkować po prostu od 
początku do końca (P04) 

Nie widzę tu opcji wyszukania 
jakiejkolwiek. (P05) 

Przeszedłbym do głównego 
menu i szukał wyszukiwarki, 
ale chyba czegoś takiego nie 

ma. (P06) 

Nie ma wyraźnej funkcji „szukaj”. 
Trzeba sobie całą tą gazetę 

przejrzeć. (P07) 



81 

Brakuje mi podziału. […] Po 
pierwszej stronie tytułowej, 

która z założenia ma coś tam 
pokazać, powinienem mieć 

przejście do spisu treści. Może być 
podzielony w kategoriach. (P06) 

Chciałbym czegoś na zasadzie powrotu do 
pierwszej strony. […] Powinno być na dole 
takie menu […] się rozwija i wtedy widzę 

sobie strony. I na przykład po stronie 
tytułowej powinien być gdzieś umiejscowiony 

spis treści. (P07) 

Wydaje mi się, że spis treści jest 
w samej gazecie na początku – 

jeśli w ogóle jest (P03) 
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Tu jest jakiś podgląd 
kartek? … Tu nie działa 
podgląd miniaturek? Bo 

palcuję i nic. Szkoda (P01) 



83 

Albo bym próbowała na zasadzie 
takiej, żeby go zaznaczyć, skopiować i 
przesłać. […] Bo nie widziałam tam 
opcji łatwego dzielenia się. (P03) 

Nie widzę tutaj na powiększeniu… 
Nie podzieliłbym się, bo nawet jeśli 
ta funkcja tu jest, to nie chciałoby 

mi się jej szukać. (P08) 



84 

Powinna być jakaś odpowiedź 
na moją akcję. Jak puknę w 

reklamę to pewnie wyskoczy… 
liiipaaaa :) To już jest strzał w 

kolano (P01) 

I usunąć reklamy. Czepiam 
się tego strasznie, ale tak 

naprawdę im droższa gazeta, 
tym więcej reklam. (P04) 

I tak tu są reklamy poumieszczane, a więc jeszcze 
wyskakujące okienka… nie wiem czy potrzebne aż tak 

bardzo. Nie wiem w jakiej formie powinna być reklama 
w takich gazetach, ale wolę jak w aplikacji nie ma nic. 
Po prostu to co jest w gazecie, za co się płaci a nie za 

reklamy. Po prostu czyste artykuły. (P06) 



85 

Same dodatki są ciekawą opcją. 
To, że można kliknąć [artykuł] też 

mi się bardzo podoba. (P03) 



86 

Nic specjalnego tutaj nie ma szczerze 
mówiąc. Gwiazdek już widzę, że nie widzę. 
Żadnego spisu treści czy jakiś miniaturek 

stron nie widzę. Nie można sobie przelecieć 
palcem na górze na następne kropki. Więc 

ogólnie marnie to widzę. […] No jest 
straszna. Tutaj brakuje wszystkiego po 

prostu. (P04) 

Mi się nie podoba, że to jest 
skopiowana gazeta. Ja uważam, że 

aplikacja nie powinna być 
skopiowaną gazetą. […] Jak się 

patrzy na artykuł jest to bardzo 
nieczytelne. Informacje powinny być 
czytelne. Nie kształt, nie struktura 

strony, tylko informacje. (P06) 

Ma kilka fajnych pomysłów, ale 
też mi kilku rzeczy zabrakło. 
Otwieranie spisu treści na 

przykład, jakiegoś wypunktowania 
co mniej więcej jest w gazecie. […] 
Opcja wysłania czegoś na email 

byłaby fajną opcją, bo lubię się też 
w ten sposób dzielić. (P03) 

Funkcjonalnie, czyli powiększanie, ulubione, 
wysyłanie – to chyba jest najsłabiej. No i 
ten tekst, który klikam i w sumie… to jest 
zmniejszone i nie mogę tego powiększać – 

uważam, że to jest duży minus. Tym 
bardziej, że tego tekstu jest naprawdę dużo. 

(P08) 

To jest po prostu 
przerzucona gazeta 

papierowa do tabletu. 
Tutaj nic innego nie 

ma. (P06) 

Taka forma mnie nie przekonuje po prostu. To 
wygląda jakbyśmy mieli faktycznie jakiś zeskanowany 

materiał. […] Wydaje mi się, że jeśli miałoby być 
wydanie elektroniczne, to powinno być takie 
dedykowane wydanie elektroniczne.  (P07) 



87 

Papier. Jestem zwolennikiem 
papieru. Tylko  na papier nie ma 
czasu… Z gazetą jest ten problem, 
że po gazetę trzeba iść i ją kupić. I 
tu iPad wygrywa, bo po prostu go 

odpalam i mam. (P01) 

Powiem szczerze, że wygodniej 
korzysta się na iPadzie, ze względu na 

to, że to jednak [na papierze] jest 
duży format. I trochę się sypie, różne 

rzeczy z niego wypadają. :) (P03) 

Jedyny plus tego tradycyjnego 
wydawnictwa jest to, że widzi się 
cały artykuł z tymi wszystkimi 

rzeczami. Nie trzeba nic powiększać, 
ma się cały czas po prostu dostęp 

do całej strony. (P05) 

Wolałbym z elektronicznej. Bo nie bałagani 
się, nie zgubię, żona mi nie wyrzuci. 

Zasadniczo mam to co chcę u siebie i nikt mi 
tego nie przewraca. Dziecko mi nie podrze, nic 

się na to nie wyleje. Jakbym jeździł 
komunikacją miejską, dałbym radę z tym 
czytać, a z gazeta jest dość ciężko. (P06) 

Papierową, 
zdecydowanie. (P07) 



88 

http://www.prasanaipada.pl/badanie-aplikacji-prasowych-na-ipada/dziennik-gazeta-prawna-na-ipada-badania-z-uzytkownikami/


89 

Za dużo 
czytania. (P01) 

Jak jest samouczek, to już 
oznacza, że jest niedobrze :) 

Że nie chcę tego. (P02) 

Czemu mi się ten 
samouczek cały 
czas otwiera? 

(P02) 

Samouczek jest 
ciekawy. Opcja, że 
można go pominąć 

tez jest dobra. (P03) 

Myślę, że w każdej formie dobra jest 
instrukcja, która ma opcję „pominąć” 

albo ją obejrzeć. Żeby można było 
jakoś sobie przeczytać jakie są opcje i 
możliwości w aplikacji, bo nie zawsze 

każdy wszystko znajdzie. (P03) 



90 

Nie podoba mi się ta aplikacja 
już. Bo co kliknę, to mi się coś 
otwiera, czego nie chcę (P04) 

Nie wiem co powoduje 
przechodzenie gdzie indziej. Tak, 

ten sam artykuł, ale jakieś 
nieintuicyjne przejścia… Aha, czyli 
to jest powiększenie tego artykułu 

czy co to jest? (P05) 



91 

Gdyby było to wyraźniejsze, czcionka 
bardziej ostra, można by było od 

razu z palca czytać tutaj. Bez 
powiększania, bez niczego. (P01) 

Na pewno się płynnie 
nie powiększa. I 
strasznie mała 

czcionka. Do tej gazety 
potrzebne by mi było 
powiększenie. (P04) 

Czcionka w porównaniu do 
innych jest jeszcze mniejsza, 

ale da się w tej chwili [w 
poziomie] przeczytać co jest, 

bez jakiegokolwiek 
powiększania.  (P05) 



92 

Fajniejsze, że jest ta opcja 
wejścia sobie bezpośrednio 
w artykuł i przeczytania 

całego tekstu, a nie 
obcowania z całą stroną 
taką niby papierową, 

analogową. To jest fajne, to 
jest wygodne. (P02) 

Jak chcę zobaczyć obrazek to już 
muszę przybliżyć, bo to nam się 
nie będzie wyświetlało w wersji 

do przeczytania. (P03) 

Z jednej strony mi się podoba, że 
w każdy artykuł mogę kliknąć i mi 
się otwiera. Z drugiej strony mnie 
denerwowało, gdy chciałam przejść 
dalej a on mi wyskakiwał. A więc 
nie wiem czy mi się to podoba czy 

nie już w końcu :) (P04) 

Dla mnie to jest 
zupełnie zbędne (P05) 

Tej filozofii też nie rozumiem – gdzie 
mamy artykuł w takiej formie, a jak 

klikamy to się wyświetla w innej. Myślę, 
że to już kwestia zdecydowania się, albo 

w takiej, albo w takiej (P07) 



93 

Przydałby się 
komunikat, że nie 

znalazł. (P06) 

Cały czas jestem w 
menu szukania, które 
powinno zniknąć po 
spełnieniu swojej roli. 
Powinienem dostać to 
samo menu, które było 

na początku. Bez 
klikania „zakończ” (P01) 

Nie jest to dobra 
wyszukiwarka 

(P07) 

Właśnie tak mnie zastanawia 
czy można wyszukiwać po 

reklamach, jakbym był 
zainteresowany ofertą 
deweloperów. (P08) 

To jest trochę duży 
problem, bo jednak 
powinno odmieniać. 

(P08) 

No jest ciekawa. Ta 
wyszukiwarka 

faktycznie się w tej 
formie sprawdza. 

(P05) 



94 

Spis treści w formie 
przeglądania stron, co 
mogę zrozumieć w tego 

typu gazecie. (P03) 

To jest niepotrzebne. 
Nie widzę co na tych 
stronach jest. Takie 

miniaturki, no to nie 
mają sensu istnienia, 

naprawdę. (P07) 

Myślałem, że ta ikonka… będę 
miał spis treści, a to jest jakby 

zrzut artykułów, po prostu stron 
– i trochę się nabrałem. 

Spodziewałem się, że znajdę 
tekstowy spis artykułów. (P08) 



95 

Mam gwiazdkę – pewnie, 
że bym próbował. Tylko, 

że gwiazdka właśnie 
znikła… (P01) 

Nie wiem, nie mogę znaleźć 
gwiazdeczek. Można je chyba 

tylko oznaczyć jako 
gwiazdeczki. (P04) 

Podejrzewam, że dlatego tak jest zrobione, 
że mogę mieć ulubione artykuły z różnych 
gazet, więc jest to wypchnięte tam a nie 

włożone tutaj. Chociaż dostęp do wszystkich 
moich ulubionych z poziomu danego wydania 

– tez nie byłoby głupie. (P08) 



96 

O, to jest bardzo 
ciekawa opcja (P03) 

Wolałbym żeby przyszło w 
formie czystego tekstu. […] 

Albo w formie linku do 
strony. P07 

Wysłanie maila to 
jest za mało P07 



97 

Tu mogę wszystko 
zrobić – używam, co 
przeciętny śmiertelnik 

powinien używać. 
(P06) 

Zajebista jest! Kurde, 
nawet nie wiedziałem [że 
taka jest]. Baardzo fajna, 

naprawdę. (P06) 

Ta gazeta jest 
fajna. Chociaż nie 
wiem. Nie. Jest 

ok. (P02) 

Lepsza [od Wyborczej] i to 
dużo lepsza. Spis treści, 
szukaj, wyślij, pewnie te 
ulubione też jakoś fajnie 

działają (P01) 

Chyba dobrze, nie mam się specjalnie do czego 
przyczepić. Jest ok. Wizualnie nie jest niczym 

szczególnym, ale z drugiej strony to jest nudna 
gazeta dla jakiś podatkowych ludzi, więc wydaje 

mi się, że taka właśnie ma być. (P08) 

Gdyby się szukało w miarę poprawnie, to ta 
chyba jest jedną z lepszych. Zawiera większość 
opcji, które mi się podobają – można znaleźć 

artykuł, można go wysłać, można go 
wydrukować (chociaż ja z tego akurat bym 
raczej rzadko korzystała). […] Forma tego 
wyświetlania artykułu po kliknięciu tez jest 
bardzo fajna. I można też dodać artykuł do 

ulubionych. (P03) 
Nie, no super, tu jest wszystko, tylko że 
trzeba się tego nauczyć. Nie mógłbym 
powiedzieć, że czegoś mi tu brakuje, bo 
jest… Każdą formę jaką by chciał, bym 

dostał tutaj, nie ma z tym problemu. […] 
Baaardzo fajna, mi się podoba. […] 
Bardzo ładnie to jest zrobione. Jest 

bardzo czytelna (P06) 



98 







Po kliknięciu w zdjęcie 
chciałabym je zobaczyć 

większe a nie poczytać (P01) 

Nie podoba mi się, że strony 
nie są całe, tylko jest tam 

jakiś fragment urwany, który 
trzeba przewinąć. (P04) 

Nie podobało mi się, że muszę powiększać 
po raz kolejny artykuły. […] Tutaj trzeba 
zająć się dostosowywaniem wielkości tej 

czcionki do swojej ostrości wzroku. […] Nie 
jest to komfortowe, mi to przeszkadza 

trochę, szczerze powiem, że nie jest to dla 
mnie wygodne. (P05) 

Wszystko mi się podoba :) 
Naprawdę jestem pod 

wrażeniem. Nie 
spodziewałem się. (P06) 

Mi się za bardzo nie podoba. Ponownie 
jest to próba konwersji wersji papierowej 

na wersję elektroniczną. Ten podział 
artykułów tez do mnie kompletnie nie 
przemawia. Dzielenie się tylko na samą 
pocztę, to jest zdecydowanie za mało. 

(P07) 



99 

Nie, no dobra, to ja już wolę 
czytać tamto [aplikację]. Z tego 
wypadają strony. Jest za duża i 

w ogóle  (P04) 

W ogóle bym chyba żadnej nie 
chciał. […] Ta gazeta jest zbyt 

obfita (P07) 

Na pewno wybrałbym iPada, ponieważ 
z tego typu gazet papier jest strasznie 

brudzący i tego nie lubię. Poza tym taki 
format gazety strasznie mi się nie 

podoba… Może ta gazeta akurat nie 
brudzi, ale mam wrażenie, że mam coś 

na palcach jak jej dotykam. (P08) 
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102 

Zrobili zamknij, które 
nie działa :) (P01) 

Widzę, że jest informacja jak sobie 
radzić. Dość przejrzysta, myślę, że 

ciekawa. (P03) 

Ojejku. Za bardzo skomplikowane. 
Instrukcja potrafi odstraszyć (P07) 

Dobry jest ten samouczek, 
chyba najlepszy z nich 

wszystkich. Wszystkie opcje 
są opisane. (P08) 



103 

Niezłe… [rozwija news] 
Zakładałem, że po kliknięciu 

dostanę więcej informacji. Nie, 
to nie jest niezłe. (P01) 

Ja się spodziewam 
artykułu, a nie jednego 

artykułu (P01) 
Trochę niepotrzebne są te aktualne 
informacje. Myślę, że jak ktoś chce 

aktualne informacje to nie 
szukałbym tego w archiwach 

gazety, tylko sobie sprawdzał w 
odpowiednim portalu. (P07) 



104 

Albo on się zepsuł, albo moje 
palce się zepsuły, albo jest 
ustawiona czułość ekranu 

jakoś nie tak. (P01) 

Jest strasznie dużo różnych funkcji i jest to 
niestety na tyle zagmatwane dla mnie, że 

musze się tego uczyć. Jest to mało 
intuicyjne. Podejrzewam, że jest to na 

dłuższą metę fajne. Jednak to robi takie 
pierwsze wrażenie, że trzeba dużo rzeczy 

sprawdzać. (P02) 



105 

Nie powinno się na takiej 
zasadzie pojawiać, że za każdym 
razem jak dotykam ekranu to mi 
się coś tam pojawia, jakaś tam 
opcja działania - to jest bardzo 

wkurzające. (P02) 

Za szybko ginie menu. 
Ewidentnie za szybko, bo nie 

zdążę zobaczyć co jest na 
górze (P01) 

Trzeba długo trzymać, potem 
szybko znika. Do nauczenia, 

ale nie wygodne (P01) 
Tylko to menu mogłoby cały 

czas wisieć, nie musi się 
chować. […] Zwłaszcza, że 

początek miałem taki, że nie 
wiedziałem o co chodzi. Jakby 

to menu było, to by było 
naprawdę super. (P06) 



106 





Powiem szczerze, że w 
Pomocy spodziewałam 
się instrukcji obsługi, 

która mi się wyświetliła 
na samym początku. 

(P03) 

Pod hasłem Pomoc mam na 
myśli te piękne rozbudowane, 

co na początku widziałem 
[instrukcję] (P01) 

Nie wiem dlaczego Biblioteka i 
Home prowadzą mnie w to 
samo miejsce, kiedy mają 
różne nazwy i różne ikony 

(P01) 



107 



108 

To jest całkiem miłe… 
Tylko w szukaniu nie 

pomaga. (P01) 

Oups. Co to jest, to ja nie wiem? 
Pierwszy raz widzę coś takiego. Nie 
wiem, wydaje mi się, że to jakiś spis 
treści, natomiast… Nie, no ok. (P02) 

To taki bardziej 
rozbudowany spis 

treści. No, pomysłowe 
i czytelne. (P07) 

I jeszcze to jest ważne, tutaj ta opcja 
ostatnia. To też jest fajne. No bo 

mogę sobie wszystkie artykuły jakby 
tak ciągiem. Jest duże zdjęcie, duży 
tytuł – z łatwością mogę przeczytać 

czego dotyczy artykuł. (P08) 



109 

Fajny spis treści. W sensie są 
odnośniki, są jakieś powiedzmy 
kategorie mniej więcej. (P01) 

Spis treści też jest 
dobry. (P07) 



110 

Tu jest ten scroll fajny do 
szybkiego wyszukiwania. (P05) 

Ten przewijak po stronach to też 
jest wygodne, że mogę sobie na 
takim małym podglądzie jakby 

zobaczyć… (P08) 
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Nie wiem jak tu 
szukać (P01) 

Chyba bym nie znalazł, bo nie 
ma wyszukiwarki, przynajmniej 
nie widzę i wydaje mi się, że nie 

ma. Czyli musiałbym szukać 
sam. No ręcznie bym to znalazł, 
używając tego podglądu [siatki] 

(P08) 
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Łatwo się czyta, nie 
muszę niczego 

zbliżać. […] Ładnie 
wygląda i fajnie się 

korzysta (P03) 

Ma fajną formę, bo 
zakładam, że w podobnej 

formie w jakiej jest w 
druku. (P03) 

To też jest fajne, że nie 
przewijasz totalnie całej 
strony, tylko jest taka 
ciągłość zachowana. Że 
nie przeskakuje ci od 

razu cała strona. (P04) 

Gorzej się czyta. Tekst jest 
ciągły, długie są linie z tym 
tekstem. Może nie źle, ale 
mniej komfortowo. (P05) 

Tak nie powinno być, powinna być 
standaryzacja, jak już przerzucamy 

treści to przerzucamy w jedną stronę. 
Bo tak się wydaje jakoś bardziej 

logiczne (P07) 
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Tu jest nieintuicyjne to 
przewijanie, kompletnie. 
Trafiłem na to zupełnym 

przypadkiem. Przypuszczam, że 
przeglądając tą aplikację bym 
się w ogóle nie domyślił, że 

tutaj coś można przewijać w 
tym oknie. (P05) 

Fajne to przejście [ikoną linii 
papilarnych].Fajna sprawa. I widać, 
że trzeba nacisnąć. Mogliby wszyscy 

skopiować coś takiego  (P06) 

Fajne jest to, że są te podpowiedzi. 
Że jak mam dotknąć to jest ten 
odcisk linii papilarnych. Wiem, co 

mam klikalne (P08) 
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O, to jest bardzo ciekawa 
opcja. Fajne, że można 
dotknąć i się wyświetla 
informacja. Fajne, takie 

interaktywne. (P03) 

Tu jest nieintuicyjne to 
przewijanie, kompletnie. 
Trafiłem na to zupełnym 

przypadkiem. Przypuszczam, 
że przeglądając tą aplikację 

bym się w ogóle nie domyślił, 
że tutaj coś można przewijać 

w tym oknie. (P05) 

To jest fajne, że w momencie 
jak sobie kliknę, to widzę jakieś 

szczegóły. (P07) 

Muszę założyć okulary, 
aby zobaczyć wykres. Nie 

no, fajnie :/ (P01) 

Jest tak naprawdę wszystko, co by się 
chciało. […] Jest to bardzo fajna, 

czytelna, łatwa w obsłudze aplikacja. Ma 
różne formy interakcji z czytelnikiem. 
[…] Naprawdę rozwiązania są bardzo, 

bardzo przyjemne. (P04) 
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Ok, można wysłać linka i rozumiem, 
że ten link otwiera się u każdego 

bez… to znaczy chciałbym, żeby to 
się otworzyło bez problemu u 

każdego na komputerze. Czy się 
otwiera „zaloguj się, zapłać 5 

złotych” itd. – jeśli tak się robi, no 
to nieładnie. (P06) 
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No, nawet interaktywna 
reklama jest. Jest to 
dosyć fajne. (P08) 



118 







Fajny ma pomysł z tym, że 
ma całe szpalty pokazane. 

Podoba mi się ta nawigacja, 
że każdy artykuł ma swoje 
okno. Podoba mi się sposób 
dzielenia, bo go znalazłem 

bez problemu. (P01) 

Myślę, że nawet moja 
babcia, która zamiera 

kupić iPada nie miałaby 
żadnych problemów, aby 

się posługiwać tą 
aplikacją. (P04) 

Bardzo ładne, czytelne, 
idealne, super. 

Zdecydowanie wszystkie 
aplikacje powinny mniej 

więcej tak wyglądać (P04) 

Fajny ten spis treści, 
wysłanie maila do autora, 

no i sobie czy do 
znajomych. (P05) 

To, że wiem, gdzie 
nacisnąć – to mi się 

najbardziej podoba. (P06) 

To jest właśnie 
przerzucenie gazety do 
elektronicznej wersji z 
użyciem wszystkich 
możliwości. (P06) 

Najlepsza z tych wszystkich co do tej 
pory były [Wyborcza, Wprost]. (P07) 

Z tych, co do tej pory oglądaliśmy 
[Wyborcza, DGP, Polityka] 

najlepsza. Funkcjonalnie jest to 
najlepsze. (P08) 

Brakuje wyszukiwarki, 
ale całość mi się 
podoba. (P08) 
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Nie podoba mi się, że nie ma jak 
znaleźć. Nie podoba mi się, że nie 
mogę wysłać maila skoro jest [w 
stopce]. Help mnie zaskoczył, bo 

nie dotyczył tego, czego 
oczekiwałem (P01) 

Za szybko można 
przelatywać z jednego 
miejsca na drugie, więc 
wolałbym to menu, żeby 

było widoczne. (P06) 

Nie wiem co jest na rzeczy – mimo 
że to jest takie ładne i ma te 
wszystkie funkcje, to mi to nie 

pasuje. Częściowo mi ot pewnie nie 
pasuje przez ten znikający i 

pojawiający się pasek. I to mnie 
wkurza. Najbardziej mnie to 

frustruje. (P02) 

Za dużo funkcji trochę i zbyt mało 
czytelnie. […] Te informacje są takie 

w chaotyczny strasznie sposób 
rozrzucone – tutaj mam coś, tutaj 
mam coś na pierwszej stronie, ruszę 

palcem i znowu mam jakieś 
fragmenty… (P07) 
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Zdecydowanie lepsza wersja 
cyfrowa :) Szczere mówiąc 
spodziewałam się czegoś w 

rodzaju Polityki jak zobaczyłam 
wersję cyfrową. (P03) 

Nie, nie kupiłabym tej 
[wersji papierowej]. 

Zdecydowanie bym jej nie 
kupiła. Nie, nie, 

zdecydowanie, nie ma w 
ogóle co się zastanawiać. 

(P04) 

Ja myślę, że dramat. Nie 
no, dla mnie to jest nie do 

przyjęcia. Po prostu za 
duży format jest przede 

wszystkim. […] 
Zdecydowanie to nie dla 

mnie. (P05) To jest lepsza wersja niż 
papierowa. Poziom tutaj 
przekazania zdjęć i tak 

dalej – to jest 
wykorzystane (P06) 

Chyba wolałbym 
elektroniczne wydanie od 

papierowego. Kolor papieru 
mi się nie podoba. (P07) 

O kurde. To wygląda jak papier 
na słoiki. Jakbym to miał 

zakryte, to bym w życiu nie 
powiedział, że to jest ta gazeta. 
No na pewno wybrałbym wersję 

elektroniczną. To jest 
rozczarowujące. (P08) 
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Widzę, że jak klikam to 
się nic nie dzieje, w 

związku z tym muszę 
przeglądać. (P03) 

W spisie treści dobrze by 
było, żeby można było 
bezpośrednio przejść do 

artykułu, ale pewnie tego 
nie ma, niestety. (P05) 

Powinien być klawisz, 
który mnie odsyła na 

początek. P07 

Nie ma powrotu do spisu 
treści, przynajmniej nie 

widzę. (P06) 
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Jest podgląd wszystkich stron 
zamiast spisu treści. Chociaż się 

przewija z sensem (P01) 

Myślę, że forma w jakiej Polityka to 
przedstawia, czyli że każdy artykuł jest osobno 
[…] jest lepsza. W sensie, że są po prostu tytuły 

artykułów […] to to jest lepsza opcja niż 
przeglądanie i próbowanie się doczytać co to 
może w tym być i czy to jest ciekawe. (P03) 

No to jest jakiś sposób 
szybkiego dotarcia do 
artykułu, ale cały czas 

będę się upierał przy tych 
kategoriach. […] Poza tym 

bardzo długo się ładuje 
(P05) 

I tak nie widzimy tego, 
co mamy na górze, więc 
równie dobrze ten pasek 

z tymi stronami np. 
mógłby być większy. 

(P07) 
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Sama koncepcja menu 
półprzezroczytego [podobała 
się]. Bo wykonanie rzekłbym 

marne (P01) 

Na plus oczywiście ten taki 
zasobnik, ten z boku. Nie wadzący, 
bo jakoś jednocześnie nie zasłania 
tekstu ani zdjęć. A jednocześnie 
łatwo do niego wrócić. (P01) 

Myślę, że te ikonki mogłyby 
być jakoś trochę wyżej lub 

niżej, a nie tak. Albo mogłyby 
się w ogóle chować. (P04) 

Ten pasek do zarządzania w Pulsie 
Biznesu był bardziej neutralny. 

Tutaj mamy cały czas ten pasek z 
lewej strony, który nawet nam 

przeszkadza w czytaniu tekstu w 
jakiś sposób. (P05) 

Ten pasek się chowa? Nie, też nie. 
Lepiej, żeby ten pasek był 

umieszczony np. na górze, ale w 
takim wąziutkim pasku, gdzie 

byłby na stałe, niż tutaj by sobie 
siedział i bym na pewno przez 

przypadek klikał. (P07) 

Ciężko mi się to 
obsługuje. (P06) 

Całkiem fajnie to 
wygląda. (P08) 
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Te wszystkie strony są takie 
sztywne. Jak np. w Czterech 

Kątach są jakieś ruchome elementy 
– można coś przewijać, jak się 
kliknie to są jakieś filmiki (P04) 

Ona jest takim typowym 
przeniesieniem wersji papierowej 

na urządzenie, bez żadnych 
dodatkowych… jakiejś takiej 

interakcji. (P04) 

Trochę brakuje 
tego spisu treści. 

(P07) 
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To dublowanie, to 
moim zdaniem jest 

takie… (P01) 

To przewijanie jest nawet nie 
głupie, że tu są te strzałki, że 
nie muszę się domyślać czy 

mam tapać czy ślizgać palcem. 
Więc to jest nawet dobre. (P08) 
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Nieczytelna czcionka. 
Znaczy da się przeczytać, 

ale po chwili czytania zaraz 
będą oczy płakały (P01) 

Zdjęcia mogłyby się też 
powiększać, ewentualnie jak by się 
na nie cyknęło.  Bo w niektórych 

aplikacjach tak jest (P04) 

Tutaj niestety konieczne byłoby 
powiększanie tekstu, a to mi 

kompletnie nie odpowiada. Jednak 
wolałbym jedną stronę artykułu, 

jak np. w Polityce. (P05) 

Powiększanie chyba jest 
dobre, że mogę sobie 
powiększyć ile chcę 

(P08) 
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Nie ma wyszukiwarki 
ani spisu treści (P01) 

No nie widzę tutaj tej opcji. Będę 
się bawić z klikaniem i chyba się to 

skończy niczym :)  (P02) 

Jeśli miałabym frustrować się, to bym starała się 
gdzieś odnaleźć, ale to jest trochę mało intuicyjne i 
logiczne. Lepiej, żeby to było w jednej bazie [menu] 

wszystko, to wyszukiwanie umieszczone jako 
dodatkowa opcja. (P02) 

No dobra, szukanie 
tego nie jest ani 

wygodne, ani fajne. 
(P04) 

Powinien być interaktywny 
spis treści – klikasz i ci 

przeskakuje. I wszystko jest na 
jednej stronie. Nie musisz 

przewijać. Tym bardziej, że te 
obrazki są takie małe i tak 
naprawdę znalazłam go 
[Rutkowskiego] tylko po 

zdjęciu :) (P04) 

Gdyby nie wyglądał 
jak Rutkowski 

wygląda to mogłoby 
być ciężej. (P05) 

Też bym kartkował 
całość. (P07) 
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Zapisywanie sobie tych artykułów, czyli 
mam bieżąco stronę i sobie ją zachowuję. 

Jest fajne, jest wygodne. (P02) 

Co mi dadzą ulubione? 
Aha, jak kliknę gwiazdkę 

to mi zapamiętuję tę 
stronę. No to jest całkiem 

ciekawa opcja. (P03) 

Tylko dodaję do 
ulubionych, ale nie wiem 

jak potem wrócić do 
ulubionych. (P06) 

Mogę dodać do ulubionych – 
to mi się podoba. (P08) 
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Nie wiem. Jestem głupi. 
Nie wiem co miałbym 

zrobić. (P06) 
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I już nie będę używał. Bo nie ma 
adblocka. I to mówię na serio. 
Jeżeli ja na dzień dobry przed 
tekstem dostaję reklamę, to 

znajdę inne źródło informacji. Jeśli 
ja im za to płacę, to niech 

wyhamują. (P01) 

Ups… Nie chcę 
tego. (P02) 

Reklamy bym się nie spodziewała, bo w momencie 
kiedy już kupiłam gazetę i zapłaciłam, to raczej by 
mnie irytowało, że płacę i coś wyskakuje. Chyba, że 
byłaby to jakaś forma, że mniej np. zapłaciłam. Ale 

ogólnie czułabym się w jakiś sposób naciągana, widząc 
tak agresywne na środku reklamy. Tak jak jest w 

gazecie reklama [na całą stronę] to mnie nie razi, ale 
wyskakująca na środku – to jest irytujące. (P03) 

Takie wyskakujące rzeczy nie do 
końca do mnie przemawiają. 

Szczególnie, że nigdy nie wiem, 
kiedy mi wyskoczą. Jakbym 

chciał teraz komuś to pokazać, a 
tu wyskoczyłaby tak reklama, to 
oni patrzą na tego iPada „ale co 

ty mi pokazujesz” (P07) 

Bo w sumie sam nie wiem co 
zrobiłem… Aha, kliknąłem w 

reklamę. Już pierwsza rzecz, która 
mnie zdenerwowała. […] Tym 

bardziej, że jest to wersja płatna, 
więc mogłoby być tych reklam 

mniej. (P08) 

Uważam, że w gazetach nie 
powinno być takich reklam. 

Przede wszystkim w żadnych 
gazetach nie powinno być reklam 

– na całą stronę, co drugą 
stronę. (P04) 
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Rozmieszczenie 
tekstu jest ok. (P07) 

Jest lepsza niż Wyborcza, 
ale do ideału jej jeszcze 
trochę brakuje. (P07) 
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Tu powinno być „cofnij na stronę główną”, „podziel 
się” to co było w tamtym górnym rogu z taką ikoną 
standardową, ulubione. To wszystko co powinno być… 

A i szukajka jeszcze powinna być. I to są cztery 
rzeczy, które będę używał, a których tu nie ma. (P01) 

Bo jest to aplikacja tak samo jak bym wzięła sobie 
papierową gazetę. No tej [aplikacji] oczywiście nie podrę 

. Ale równie dobrze mogę sobie wsadzić karteczkę 
pomiędzy strony i będę miała to samo. I może karteczka 

mi nie wypadnie, jak ją sobie przykleję, a tu się 
gwiazdki gubią. (P04) 

Brakuje tutaj wysłania 
maila do autora 
artykułu. (P05) 

Nie podoba mi się. Jest tak… za 
szybko wszystko się dzieje. Mogę 
zaznaczyć do ulubionych i to jest 

fajne. Ale nie ma powrotu do spisu 
treści. Żeby załapać, że tu ulubione 
to trzeba wjechać przypadkiem – 
inaczej nigdy bym się nie domyślił. 

(P06) 

Wyszukiwarki nie ma. 
Może to nie jest 

funkcjonalność, bez której 
nie można żyć, ale jak 

tego nie ma no to… I nie 
mogę tego wypchnąć 
[podzielić się] (P08) 

Chyba najgorsza z 
nich wszystkich. 

(P01) 

Nie ma potencjału. Bo o ile tamte 
można by było szybko, łatwo 

przerobić, tak w tej trzeba by było, 
moim zdaniem, napisać ją od nowa 

(P01) 

Tu jest czytanie zwykłej gazety. 
Mamy po prostu, jakby to brzydko 

powiedzieć, „drukuj do pdf” i potem 
to przeglądaj. Zaznaczyć nie można 

tekstu, nie można go przesłać nikomu 
– to mi się nie podoba. (P06) 
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Jeśli chodzi tylko o czytanie gazety, 
to papier, bo jest lżejszy, a tam [na 
tablecie] nie ma nic więcej niż tu 

[na papierze] :) (P04) 

Drukowane mi się lepiej czyta, 
akurat ze względu na to, że 

czcionka jest czytelna i wszystko 
widać, na jednej stronie widać 

wszystko. Tutaj utraciło tą 
funkcjonalność na iPadzie. (P05) 

Chyba wolałbym zwykłą kupić, 
zwłaszcza, że spisu treści nie 

ma (P06) 

Też bym wybrał wersję 
elektroniczną (P08) 
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Nie podoba mi się długość 
ładowania. Fajnie, gdyby to sobie 

doładowywało w trakcie. Chociaż z 
drugiej strony podejrzewam, że 

jakby ktoś chciał od razu do 
ostatniego artykułu, to musi jednak 

to się załadować. (P08) 
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Dla mnie to jest jakiś na 
początku punkt wyjścia, a potem 

już sobie przechodzę tak po 
prostu. Raczej rzadko wracam do 

tego spisu treści. (P02) 

Tutaj od razu uderza spis treści, co jest 
bardzo przyjazną rzeczą. Można od 

razu szybko przejrzeć co jest w gazecie 
i przejść do tego, co interesuje. (P03) 

I tu jest to czego 
brakowało mi w tamtych 
– czyli jak jest spis treści 

i jak się kliknie to 
wszystko przekierowuje 

pięknie. (P04) 
Muszę ileś tam naście 

ekranów przewinąć, żeby 
przejrzeć co jest w tej 

gazecie. Brakuje mi, żebym 
gdzieś mógł znaleźć przycisk, 

którym szybko miałbym 
menu czysto tekstowe. (P05) 

Fajnie, że od razu można 
sobie przeczytać zdanie o 

czym będzie. To jest bardzo 
fajne menu. Jedno z 

lepszych. Ten początek 
bardzo mi się podoba. (P06) 

Fajnie, że jest 
czytelny spis 
treści. (P07) 

Jest przejrzyściej niż na Gazecie 
Prawnej. Tu jest więcej zdjęć, […] 
dlatego wygląda fajniej i mi się 
bardziej ogólnie podoba. (P08) 
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Zmienia się strony w łatwy sposób. 
[…] Sprawnie przeskakują, także to 

jest bardzo fajna sprawa (P03) 

W porównaniu na pewno do 
Dziennika to jest bardzo dobrze – 

tam to wszystko jest tak 
poupychane, że nic nie widać. 
Myślę, że tu jest ok, można się 

skupić na jednym artykule, nic tam 
dookoła nie rozprasza. (P04) 
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W łatwy sposób się czyta, jak 
się otwiera artykuł to od razu 
wszystko widać, nic nie muszę 

zbliżać. (P03) 

No i można sobie paluszkiem 
w dół, co jest wygodniejsze 
moim zdaniem niż takie 

machanie [w wersji 
poziomej]. (P04) 

Nie podoba mi się 
przewijanie. Jak jest za 

długie przewijanie to lepiej 
by strony porobić. (P06) 

Artykuł jest napisany czy złą czcionka 
czy... Jest tak jednolity strasznie, 
zwłaszcza jak się przewija, nie ma 

żadnych podziałów tego wszystkiego, 
wyróżnień (P06) 
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To mi się podoba. Przy 
takim ułożeniu, 2 

szpalty, to jest naprawdę 
fajna rzecz. A w pionie… 
ma jedną szpaltę. To jest 

naprawdę dobrze 
pomyślane. (P01) 

Jeżeli jestem w środku długiego 
tekstu i stwierdzam, że zmieniam 
pozycję na leżącą, więc czytam tak 
[w poziomie] to nie powinien mi 
wrócić do nagłówka. Tam gdzie 

był, tam powinien był dojść. (P01) 

Sam artykuł jest bardzo fajnie 
przygotowany, bardzo dobrze się czyta. Jest 
bardzo czytelny. Dobrze, że to nie jest zbite, 

tylko podzielone na 2 kolumny. (P05) 
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I to też jest bardzo fajne, jeśli 
będę umiał z tego wyjść. 

[wychodzi]. Bardzo dobrze 
rozwiązane. (P01) 

Jak się kliknie w zdjęcie to są 
opisy. Zdjęcia się powiększają co 

też jest plusem. (P04) 

Ja nie wiem czy to jest 
konieczna funkcja. Myślę, że z 

tego bym zrezygnował, ponieważ 
te zdjęcia są na tyle… 

powiększanie ich tak naprawdę 
nic im nie daje. (P07) 

To jest fajne, że mogę sobie 
powiększyć zdjęcie z danego 
artykułu. Jeżeli jest dużo 

zdjęć, to to jest fajne. (P08) 
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Hehe, głupie. Mówię głupie, bo tak: 
jeśli zaczyna mi słuchać, to 
oczekuję jakiegoś play, stop, 
przewiń. I tak intuicyjnie 

kliknąłem drugi raz „Artykuł do 
słuchania”, ale nie miałem nadziei, 

że się wyłączy. (P01) 

O, artykuły do 
słuchania są. Myślę, 
że to bardzo fajna 
sprawa, jeśli komuś 
się nie chce czytać. 

P(04) 

Ciekawe, artykuły do posłuchania. Mogę 
spróbować? […] Chyba bym nie słuchał. 
Lektorka jest z filmów przyrodniczych. 
Złe skojarzenie. […] Pewnie jakby tu 
były zdjęcia zwierzątek i opowieść o 
tym jak się rozmnażają żabki, to 
bardziej mi to pasowało. (P06) 

Nie wiem, czy to 
byłoby dla mnie takie 
przydatne, ale może… 
w pociągu. Nie, raczej 

nie. (P08) 
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Hmmm… to może być problem. 
Nie wiem, ze mną jest coś nie 

tak? :) Tutaj w ogóle nie widzę, 
ani gwiazdki, ani niczego. Ani 

żadnego plusika. (P04) 

Powinno być też klawisz, że chciałem go 
wrzucić do ulubionych. Bo np. ten temat 
mnie ciekawi i powinien gdzieś tam sobie 

być zachowany, tudzież go gdzieś 
przesłać dalej też nie mogę, ani go nie 

mogę skopiować. Czyli mogę go 
przeczytać i nic więcej. (P06) 

Po prostu pozwolić skopiować ludziom. 
Jeśli mogę zrobić screenshota tego, to 
równie dobrze mogę to skopiować. Nie 
rozumiem, dlaczego nie. […] jak ktoś 
będzie chciał skopiować to i tak to 
skopiuje. Niepotrzebne utrudnianie 

czytelnikowi, bo się wtedy czytelnik burzy 
i nie lubi ich. (P06) 

Tylko jakbym chciał dodać 
artykuł do ulubionych to nie 
mam takiej funkcjonalności, 
więc… Próbowałbym wyjść 

do spisu treści, ale nie widzę 
tutaj ulubionych. Także tu mi 

tego brakuje. (P08) 

Albo nawet zaznaczanie 
fragmentu, który mnie... 

który chciałbym podkreślić. 
Nie musze go kopiować, ale 

że to jest takie ważne w tym 
artykule. (P08) 
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Nie umiem się tym podzielić. W 
menu na wierzchu nie ma. 

Przytrzymanie nic nie daje… 
(P01) 

Powinno być „like”, „like”, „like”. 
Gdzieś powinno jak w tym poprzednim 
rozwiązaniu [PulsBiznesu] – „podziel 

się”. Bo wtedy to jest oprócz tego, że ja 
się mogę podzielić, to mogę sobie wysłać 

maila. (P01) 

Chciałabym skopiować, jeśli się 
da. Nie da się. Trzeba by było 
po prostu napisać [w mailu] 
Polityka ten i ten numer, z 

tego i tego dnia. Albo po prostu 
tytuł artykułu, bo jest spis 
treści, łatwo by można było 

znaleźć. (P03) Chyba screen i wysłałabym 
mailem :) Bo nic mi nie 

przychodzi do głowy. Nie ma 
chyba. (P04) 
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Jak na razie, wygląda 
z nich wszystkich 
[Wyborcza, DGP, 

PulsBiznesu+] 
najlepiej. (P01) 

Fajne mają zdjęcia. To jest to 
co mówiłem – klikam zdjęcie 

i mam zdjęcie, klikam w 
tekst i mam tekst. (P01) 

Dobrze jest dostosowana do 
rozmiaru ekranu jeśli chodzi o 
zarządzanie przestrzenią. […] 

Jest estetyczniej, jest wizualnie 
fajnie, atrakcyjnie. (P02) 

Dużym plusem jest spis treści, 
który jest dokładniejszy. […] 
Jest ładny, klarowny, więc 
fajnie się korzysta. (P03) 

Jest spis treści. Są 
dodatkowe materiały na 

iPada. Jest przewijany tak 
jak lubię, też na dół. Można 

sobie kliknąć w zdjęcia. I 
czcionka jest większa niż w 

poprzednich aplikacjach 
(P04) 

Podoba mi się wygląd 
artykułów, są bardzo 

czytelne. (P05) 

Nie wygląda to jak 
standardowa gazeta. Wszystkie 

artykuły są oddzielnie. I nie 
widzę reklam na razie, więc jest 

plus. (P04) 

Ma kilka rzeczy, które mi się 
podobają i kilka, które mi się 

nie podobają. Fajny jest ten spis 
treści […] Podoba mi się 
czcionka, bo jest fajnie 

wyskalowana. Minus jest taki, 
bo nie ma możliwości ani 

powiększania ani zaznaczania. 
(P07) 

Na pewno dużo 
ciekawsza niż 
tamte. (P04) 

Nie ma reklam w 
wersji płatnej, 

internetowej. (P05) 
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No i nie zaznaczę 
fragmentu, więc nie prześlę 

informacji dalej […] Nie 
chcą, żebym mówił to co 
oni mają u siebie – cóż, 
widocznie mają taką 

politykę. (P01) 

To, że nie można artykułów 
kopiować i ich wysyłać, mogę do 
pewnego stopnia zrozumieć – 

prawa autorskie. Natomiast fajnie 
by było, gdyby można było przesłać 
namiary na ten artykuł, w łatwy 

sposób. (P03) 

Nie ma znowu powiększania i 
nie można zaznaczać (P07) 

Tutaj ten pasek jest taki 
strasznie ubogi. W sensie, że 

mam ten „spis treści”, wyjście 
do „moje numery” wszystkie, 
które kupiłem, ale nie ulubione 

artykuły. (P08) 

Brakuje mi tych ulubionych. A tak 
mi się wydaje, że w magazynach 

jest to jakby bardziej potrzebne niż 
w dziennikach, bo jednak te 
artykuły mogą być bardziej 

odkrywcze pod jakimś względem. 
(P08) 

Kiepsko. Spis treści całkowicie 
według mnie leży – za dużo 
czasu tracę na przejrzenie, 

dotarcie do informacji, która 
mnie najbardziej interesuje 

(P05) 
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Tego typu gazety najczęściej właśnie czytam w 
papierze. O ile tu [w aplikacji] fajne jest to, że 

są przejrzyste te artykuły, to chętnie też 
zobaczyła bym wersję skanów samej gazety, 

żebym mogła zobaczyć jak to wygląda w 
oryginale, w wydruku. […] Ewentualnie, żebym 
mogła sobie wybrać opcję wyświetlania – czy 
ma mi się wyświetlać tradycyjna wersja czy ta 

łatwiejsza do przeczytania (P03) 

Nie, no wiadomo, że kupiłabym tamtą 
[aplikację]. Przede wszystkim fakt, że 

gazety na iPada są tańsze niż papierowa 
wersja. Zawsze można je odzyskać i są 

gdzieś tam zarchiwizowane. A poza tym 
nie ma reklam na tej wersji [na iPada]. 

(P04) 

Z magazynami jest tak, że fajnie je mieć 
i w wersji papierowej i elektronicznej, bo 

fajnie się czyta w ręku też. One są do 
tego, że to jest czas wolny. […] Tu bym 

się wahał (P06) 

Politykę przeglądam, więc mogę 
powiedzieć, że wolałbym wersję 

elektroniczną od papierowej. Chociażby z 
tego względu, że to bardziej przypomina 

portal z newsami niż gazetę. (P07) 

Jeśli o to chodzi, to chyba jednak bym się 
zastanawiał czy taka wersja czy taka. Ale 
z drugiej strony zaletą iPada jest to, ze 
mogę tam mieć wszystkie Polityki, które 
kupuję, a jednak nie będę składował 12 
numerów [na papierze]. Więc wydaje mi 
się, że jednak wersja elektroniczna. (P08) 
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