
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: iph: 5.6.2, an: 
zależy od urządzenia 
producent: Read it Later inc.
Również dla: mac, windows 
wielkość pobrania: iph: 24,9; an: 9,4 
mB

testowana wersja: iph: 6.1, an: 
zależy  
od urządzenia  
producent: instapaper Holdings  
Również dla: brak innych wersji
wielkość pobrania: iph: 26,1; an: 
23,7 mB

iph an iph an
instalacja / obsługa 25% intuicyjna obsługa 5,20 5,20 Funkcja szukania 

tylko  
w abonamencie

3,60 3,60

Jak prosta jest obsługa? 20% prosta 5,00 5,00 trochę uciążliwa 3,50 3,50
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app / czy 
zawiera reklamy?

5% tak / nie 6,00 6,00 nie, szukanie tylko za 
opłatą / nie

4,00 4,00

Jak dobrze funkcjonuje zapisywanie i czytanie treści? 70% odtwarzanie wideo 
tylko online

5,13 4,99 Brak zapisu z aplikacji 
trzecich

4,23 3,66

Zapisywanie treści: iloma dotknięciami można zapisać treści 
z internetu / dodać do nich tagi? / jak można zapisywać 
i otwierać treści z komputera? / zapisywanie zdjęć i wideo / 
zapisywanie bezpośrednio z innych aplikacji

40% iph: 2/3; an: 3/3 / 
przez plug-in 
przeglądarki; stronę 
www; Bookmarklet / 
tak, tylko online / 
z wielu aplikacji

4,85 4,60 iph: 2/2; an: 3/5 /
tylko przez portal 
webowy /częściowo 
/ z żadnej aplikacji

3,90 2,90

organizowanie i udostępnianie treśći: zapis treści przez 
słowo-klucz lub folder / wysyłanie treści znajomym / 
udostępnianie określonych treści innym użytkownikom

15% tak / tak / nie 5,00 5,00 tak / tak / tak 6,00 6,00

komfort czytania zapisanych treści: wybór pomiędzy 
widokiem oryginalnym albo specjalnym widokiem czytnika 
/ możliwość dopasowania czcionki

15% tak / tak 6,00 6,00 nie / tak 3,33 3,33

Bezpieczeństwo 5% Brak zastrzeżeń 6,00 6,00 Brak zastrzeżeń 6,00 6,00
Czy aplikacja wymaga tylko niezbędnych uprawnień? 2% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
punkty dodatnie i ujemne

                 Jakość 100%
bardzo dobra 5,19 dobra 4,16
bardzo dobra 5,09 dobra 3,76

iph iph
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