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Analiza własna



Podstawowe informacje

Ucz się angielskiego,  
zawsze za darmo.
— hasło ze strony głównej duolingo.com

Cele strony
• Stworzenie dostępu do kursów językowych dla 

każdego – równe szanse
• Tworzenie społeczności uczącej się wzajemnie
• Motywowanie użytkowników do nauki języka 

obcego
• Wykorzystanie nowych technologii dla edukacji
• Wsparcie nauki języka w szkołach

Cele użytkowników
• Nauka języka obcego - za darmo i efektywnie
• Rozwianie językowych wątpliwości

Grupa odbiorców
• Osoby wyjeżdżające w podróż
• Osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje
• Osoby lubiące naukę języka
• Osoby mieszkające za granicą
• Nauczyciele i klasy uczniów
• Dwujęzyczne osoby - twórcy kursów
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Układ

Strona główna
Jest skierowana do nowych, niezalogowanych 
użytkowników.

Prezentuje w zwięzły sposób usługę Duolingo i 
zachęca do skorzystania z niej.

Zawiera krótkie teksty, kolorowe ilustracje ale 
najważniejsze miejsce zajmuje wezwanie do 
działania.

Logowanie

Zmiana języka

Wezwanie do działania: rejestracja

Krótkie teksty informacyjne:

 – Wprowadzenie

– Grywalizacja Duolingo

– Aplikacje mobilne

– Duolingo dla szkół

Wezwanie do działania: rejestracja

Menu w stopce

Zmiana języka

Na stronie możemy wyróżnić trzy osobne układy graficzne – strony 
głównej dla niezalogowanego użytkownika, stron informacyjnych 
oraz strefy użytkownika.

Oprócz tego osobne układy mają powiązane z Duolingo subdomeny  
(np. gear.duolingo.com, schools.duolingo.com, blog.duolingo.com).

Przykładowy obszar 
widoczny na ekranie
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Układ

Strony informacyjne
To strony, które nie są związane bezpośrednio z 
nauką. Znajdują się na nich informacje o autorach, 
opis misji Duolingo, informacje o inwestorach itp.

Teksty na stronach z informacjami są podzielone 
na niedługie fragmenty opatrzone nagłówkami i 
ilustracjami. Przypominają bardziej infografiki niż 
artykuły.

Stała górna belka z opcjami użytkownika lub 
przyciskiem logowania

Nagłówek

Menu stron informacyjnych

Bloki tekstu

Menu w stopce

Zmiana języka

Elementy zmienne

Przykładowy obszar 
widoczny na ekranie
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Układ

Strefa użytkownika
Zalogowany użytkownik ma własną stronę główną, 
na której znajdują się odnośniki do lekcji.

Strony w strefie użytkownika różnią się między sobą, 
ale zachowują bardzo podobny podział.

Opcje użytkownika

Menu

Treść główna

Okienka z treściami/funkcjami dodatkowymi

Menu w stopce

Elementy zmienne 
Na niektórych podstronach nie ma prawej 

kolumny, a lewa kolumna zajmuje całą szerokość

Przykładowy obszar 
widoczny na ekranie
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Cechy wizualne

Kolorystyka
Paleta Duolingo to soczyste kolory, głównie zieleń i 
cyjan. Wszystkie mocno wyróżniają się na białym lub 
jasno szarym tle.

Ilustracje
To bardzo ważna część w projekcie graficznym Duolingo. Podnoszą nie tylko atrakcyjność 
wizualną stron infrmacyjnych, ale także czytelność (np. na stronie głównej z tematami).

Zasady projektowania obrazków są jasno ustalone (duolingo.com/design, źródło 
poniższych ilustracji). Ilustracje są bardzo proste, mocno zgeometryzowane. Dzięki temu, 
mimo ich dużej ilości, nie ma poczucia bałaganu czy przesytu.
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Cechy wizualne

Typografia
Na całej stronie występuje tylko jeden, bezszeryfowy 
krój pisma w różnych odmianach i wielkościach.  
Jest nim Museo Sans Rounded. Rozmiar Odmiana Miejsce zastosowania

Nagłówek 1 30px light Najważniejsze nagłówki. Występuje 
tylko jeden raz na stronę.

Nagłówek 2 20px regular Mniejsze nagłówki, tytuły rozdziałów. 
Występuje parokrotnie na stronę.

Nagłówek 3 15px bold Nazwy lekcji, podtytuły, nazwy paneli 
bocznych.

Tekst 15px regular Artykuły.

Ćwiczenia 18px regular Teksty w zestawie zadań (treść ćwiczeń, 
formularz, powiadomienia)

Przycisk 1 15px bold Panele boczne, lekcje.

Przycisk 2 17px bold Rozwiązywanie zadań, powtórki.
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Korzystanie z interfejsu | nawigacja

Górna belka
Jest to główny element nawigacji. Znajduje się 
na każdej podstronie panelu użytkownika i jest 
widoczny zawsze w tym samym miejscu (nawet przy 
scrollowaniu w dół).

Logotyp

Gdy Duolingo wykonuje 
jakąś akcję, zamienia się  
w animację ładowania 
(zobacz: strona 7)

Powiadomienia

Ilość lingotów

Pokazuje ilość 
uzbieranej wirtualnej 
waluty

Odnośnik do sklepu, 
w którym można 
kupić ulepszenia 
swojego konta

Streak

Ilość dni nauki z rzędu

Opcje użytkownika

Wybór kursów

Menu

Zawiera najważniejsze 
elementy:

– Wybór tematu (Start) 
– Historię nauki 
użytkownika (Aktywność) 
– Forum dyskusyjne
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Odtwarzanie dźwięku

Wielokrotny wybór

Jednokrotny wybór

Wpisywanie

Korzystanie z interfejsu | interakcje

Kliknięcie kursorem
Odsyłacze i przyciski

Nawigacja w interfejsie w większej części odbywa się 
za pomocą klikania kursorem w linki i odsyłacze.

Gdy Duolingo przenosi nas na inną podstronę bądź 
wykonuje jakąś reakcję w ostatniej literze loga 
pojawia się animacja ładowania.

Nieaktywne przyciski są szare i są mało kontrastowe.

Formularze

W ustawieniach użytkownika oraz przy 
rozwiązywaniu zadań klikanie powoduje również 
zaznaczanie i odznaczanie elementów, aktywowanie 
pól formularza oraz odtwarzanie dźwięków.
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Korzystanie z interfejsu | interakcje

Najechanie kursorem
Podświetlenie

Większość przycisków i odsyłaczy zmienia kolor 
po najechaniu informując w ten sposób, że będą 
reagowały na kliknięcie.

Wyświetlanie informacji

Po najechaniu na niektóre elementy wyświetlają się 
dodatkowe informacje lub opcje menu.

11



Korzystanie z interfejsu | interakcje

Nawigacja klawiaturą
Przy rozwiązywaniu zadań nawigacja jest również 
możliwa przy pomocy klawiatury.

Mówienie do mikrofonu
Jeden rodzaj zadań wymaga powtarzania usłyszanego zdania do mikrofonu.  
Opcję tę można łatwo wyłączyć za każdym razem, gdy pojawia się tego typu zadanie.
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Struktura strony

Stojące karty - 
strony

Leżące karty - 
przyciski/opcje
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Struktura strony | strona główna kursu
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Struktura strony | zestaw zadań w trybie nauki
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Struktura strony | zestaw zadań w trybie testu
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Struktura strony | zestaw zadań w trybie powtórki
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Struktura strony | rejestracja
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Struktura strony | menu górne
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Nauka
• Lekcje tematyczne
• Ćwicz tematy
• Test
• Trener
• Samouczek

Dyskusje
• Przeglądanie
• Wyszukiwanie
• Uczestnictwo w dyskusji 

(dodawanie tematów, 
odpowiedzi, itd.)

• Filtrowanie

Związane z kontem
• Rejestracja i logowanie
• Ustawienia
• Znajomi (dodawanie, 

obserwowanie postępów)
• Sklep (wirtualna waluta)

Funkcje

Zestaw zadań

Główne funkcje strony dostępne są jedynie dla zalogowanych 
użytkowników. 

Wersja strony bez logowania ma 
jedynie na celu doprowadzić do 
rejestracji i rozpoczęcia kursu 
językowego.
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Funkcje | nauka

Zestaw zadań
To główna funkcja Duolingo, z której korzysta 
użytkownik, by uczyć się języka.

Do zestawu zadań dostać się można na wiele 
sposobów i każdy z nich wpływa na jego skład.

Ilość, rodzaj i treść zadań dobierane są przez 
algorytmy m. in. na podstawie udzielanych 
wcześniej odpowiedzi i regularności ćwiczeń.

Numer zadaniaIkona tematuPasek postępu

Polecenie

Odtwarzanie dźwięku

Tłumaczenie słowa

Nowe słowo

Ocena Sugerowana odpowiedź

Zgłaszanie problemu

Dyskusja na temat zadania Przycisk Zatwierdź/Kontynuuj

W tym miejscu pojawiają się różne  
rodzaje poleceń:
• Pisanie ze słuchu
• Tłumaczenie frazy
• Tłumaczenie słowa z obrazka
• Wybór tłumaczenia (wielokrotny wybór)
• Wybór tłumaczenia (jednokrotny wybór)
• Układanie zdania z rozsypanki
• Uzupełnienie zdania odpowiednim słowem 

(jednokrotny wybór)
• Dobieranie par (słowo — tłumaczenie)
• Mówienie
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Funkcje | nauka

Lekcje tematyczne
Materiał podzielony jest na tematy, a każdy z 
tematów na 2-10 lekcji. Kurs języka angielskiego ma 
55 tematów.

Do tematów dołączone są artykuły o zasadach 
gramatycznych.

Nauka tematu następuje poprzez zapoznanie 
się z artykułem o zasadach gramatycznych oraz 
rozwiązaniem lekcji. Każda lekcja to zestaw różnych 
zadań obejmujących słowa i wyrażenia.

Tematy do nauki

Aby ukończyć temat, trzeba 
ukończyć wszystkie lekcje. Liczby 
obok nazwy oznaczają ilość 
rozwiązanych lekcji/ilość lekcji w 
temacie.

Ukończone tematy

Każdy ukończony temat jest oznaczny 
Siłą w skali 1-5. Wraz z upływem 
czasu Siła maleje. Prędkość spadania 
wskaźnika zależy od statystyk 
poprawnych odpowiedzi w temacie.

Zablokowane tematy

Aby przejść do nauki kolejnych 
tematów należy ukończyć poprzednie.
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Funkcje | nauka

Ćwicz tematy
Wskaźnik Siły służy do orientacyjnego określania w 
jakim stopniu użytkownik opanował dany materiał. 
Aby utrzymać wskaźniki Siły na najwyższym 
poziomie trzeba robić powtórki.

Ćwiczyć możemy różny zakres materiału:

• Pojedynczą lekcję
• Cały temat
• Automatycznie wygenerowany zakres (temat lub więcej)
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Funkcje | nauka

Test
Jeśli użytkownik zna język na jakimś poziomie, 
nie musi rozwiązywać wszystkich tematów 
po kolei. Może rozwiązać specjalny test, który 
pozwoli mu zaliczyć znany materiał i przejść do 
następnych lekcji.

Test można rozwiązać dla pojedynczego 
tematu lub paru tematów.

Przykładowy obszar 
widoczny na ekranie
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Funkcje | nauka

Test - zestaw zadań
W trybie testu wygląd i zasada działania zestawu 
zadań nieco się różni. 

Pasek postępu nie cofa się przy błędnych 
odpowiedziach. Zamiast tego użytkownik traci 
szanse, które są zobrazowane za pomocą serca.

Test kończy się po 20 (test z tematu) lub 30 (test 
z paru tematów) zadaniach albo po czterech 
błędnych odpowiedziach.

SzanseBrak ikony tematuPasek postępu

Rodzaje poleceń  
nie różnią się
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Funkcje | nauka

Trener
Za każdy ukończony zestaw zadań użytkownik 
otrzymuje punkty doświadczenia — XP (experience 
points).

Trener to narzędzie, które pozwala ustalić minimalny 
dzienny próg ćwiczeń i obserwować historię 
zdobytych punktów.

Duolingo liczy również, przez ile dni z rzędu został 
osiągnięty minimalny próg ćwiczeń.

Samouczek
Pomaga odnaleźć się nowym użytkownikom w funkcjach Duolingo. Wyświetla się podczas 
rozwiązywania zadań.
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Spostrzeżenia

Pozytywne
• Struktura strony skupiona na realizacji 

celu (strona główna na niezalogowanych, 
uproszczona rejestracja z rozpoczęciem kursu, 
strona główna użytkownika z tematami).

• Duża ilość ilustracji i żywe kolory - sprawiają 
wrażenie przystępności nauki, podnoszą 
czytelność.

• Bardzo konsekwentny system wizualny.
• Dobrze sygnalizowana interaktywność - 

podświetlenia, animacje, itd.
• Dobre przedstawienie postępu w nauce - 

użytkownik wie, na jakim jest poziomie i czy 
pracuje dobrze.

• Duży stopień grywalizacji.
• Główne menu ograniczone do trzech 

najważniejszych pozycji.
• Duża ilość funkcji pomagających w nauce.
• Duża dostępność aplikacji na różne urządzenia.
• Brak reklam

Negatywne
• Ilustracje są nieco infantylne.
• Nowy użytkownik może mieć problem z 

niezrozumiałymi symbolami (np. po co jest ten 
diamencik przy nazwie użytkownika?)

• Nowy użytkownik może mieć problem z 
odnalezieniem się w ogromie funkcji (np. do 
zestawu zadań można dotrzeć na 6 różnych 
sposobów, które mają wpływ na jego skład, 
dyskusje mają parę różnych sposobów 
filtrowania)

• Aplikacja posiada znaczne różnice w wersjach na 
różne urządzenia

• Niektóre działające przyciski wyglądają tak 
samo, jak zablokowane przyciski
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Badania z użytkownikami



Cele badania

1. Sprawdzenie w jaki sposób 
przebiega proces rejestracji i jak 
nowy użytkownik radzi sobie z 
interfejsem. 

2. Sprawdzenie w jaki sposób z 
aplikacji korzysta doświadczony 
użytkownik i jakich jej funkcji 
używa.

Jakie elementy procesu rejestracji sprawiają trudność użytkownikom? Czy 
natychmiastowe rozpoczęcie kursu zachęca lub zniechęca do korzystania z aplikacji? Czy 
działanie Duolingo jest dla użytkowników zrozumiałe? Jak nowy użytkownik radzi sobie z 
obsługą interfejsu? Czy elementy interfejsu - przyciski, symbole, ikony - są wystarczająco 
zrozumiałe? Czy użytkownicy korzystają z porad samouczka? 

Czy użytkownik rozróżnia podobne funkcje (np. tryb ćwiczeń dostępny z różnych miejsc)? 
Czy użytkownik zna możliwości Duolingo i z nich korzysta? Z których funkcji użytkownik 
korzysta najczęściej? Z których w ogóle nie korzysta? Jakie skojarzenia budzi projekt 
graficzny? Czy nie jest zbyt infantylny?

Ogólnym celem badania jest sprawdzenie w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z aplikacji internetowej, co sprawia im 
problemy, jakie wiążą się z tym odczucia.

Szczegółowe cele i pytania badawcze:
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Badanie I

Metody badawcze 

• badanie zachowań użytkowników.

Badani

• 5 osób w dwóch grupach wiekowych,
• nie korzystali z Duolingo.

Przedmiot badania

• proces rejestracji,
• rozumienie elementów interfejsu,
• zadowolenie z korzystania z aplikacji.

Warunki badania 

• jedno, zaaranżowane miejsce,
• jednorazowa sesja z pojedynczym badanym,
• sesja ograniczona czasowo.

Przebieg badania
Badany zostaje wprowadzony w przedmiot badania. Następnie dostaje polecenie 
do wykonania i jest proszony o głośne dzielenie się wrażeniami oraz komentowanie 
podejmowanych czynności. Wszyscy badani otrzymują jednakowe polecenie.

Rejestrowany jest obraz ekranu i wypowiedzi badanego.

Wprowadzenie do badania 
Za chwilę weźmiesz udział w badaniu użyteczności strony Duolingo.com. Potrwa ono 10 
minut. Duolingo to aplikacja do nauki języków obcych. Jest darmowa i współtworzona 
przez dwujęzyczną społeczność. Możliwe, że podczas badania będziesz musiał rozwiązać 
parę zadań językowych. Pamiętaj, że oceniana jest użyteczność Duolingo.com, a nie twoje 
umiejętności. Rejestrowany będzie ekran komputera i głos. Nie krępuj się komentować na 
bieżąco aplikacji, twoje zdanie jest bardzo istotne. 
Zarejestrowany materiał będzie dokładnie przeanalizowany i porównany z innymi 
nagraniami. Wyniki badania będą anonimowe i nie będą dotyczyły twojej znajomości 
języka.

Treść polecenia 
Masz 10 minut na zapoznanie się z Duolingo.com. W tym czasie skorzystaj z dowolnych 
funkcji oferowanych przez aplikację i zarejestruj się na stronie.
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Badanie II

Metoda badawcza 

• wywiad.

Badani

• 3 stałych użytkowników.

Przedmiot badania

• stopień wykorzystania funkcji,
• ocena aplikacji przez użytkowników.

Warunki badania 

• swobodna wypowiedź,
• jednorazowa sesja z pojedynczym badanym,
• dowolny czas.

Przebieg badania
Specyfika swobodnego wywiadu wymaga od badacza dużo wyczucia i umiejętności. 
Wypisane poniżej punkty są spisem informacji, które chcemy uzyskać, a nie sztywną 
listą pytań do zadania. Możliwe, że uzyskamy odpowiedzi na inne pytania, a na część 
poniższych pytań nie.

• Jak często badany korzysta z Duolingo?
• Jakie są jego motywacje do używania tej aplikacji?
• Czy jego zdaniem aplikacja jest wygodna w użytkowaniu?
• Co przeszkadza mu w korzystaniu z aplikacji?
• W jaki sposób śledzi swoje postępy w nauce?
• Jak często porównuje swoje wyniki z wynikami innych użytkowników?
• Jak długo trwa zwykle pojedyncza sesja nauki?
• Jak najczęściej wygląda pojedyncza sesja?
• W jaki sposób nawiguje w lekcjach?
• Czy korzysta z mikrofonu?
• Ile punktów doświadczenia zwykle zdobywa podczas jednej sesji?
• Z jakich funkcji najczęściej korzysta?
• Z jakich funkcji w ogóle nie korzysta?
• Czy uczestniczy w dyskusjach?
• Czy czyta dyskusje?
• Czy czyta artykuły w lekcjach?
• Czego brakuje mu w aplikacji?
• Jakie odczucia budzi w nim aplikacja?
• Jak opisałby projekt graficzny Duolingo?
• Czy korzysta ze sklepu? W jaki sposób?
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Badanie I - wyniki

Badany nr 1
kobieta, 21 lat

Język do nauki

Załóż konto

Test poziomujący Basics 1 - temat

Lekcja 1 14 zadańDodaj nowy 
kurs

Co ja mogę sobie 
tutaj zrobić?

Mylące jest to, że 
muszę na zmianę 
wpisywać polski i 
angielski

Chciałabym 
spróbować 
innego języka

Badany porzuca 
rozwiązywanie 
testu

Korzystanie z 
interfejsu:

– czasami 
nawiguje 
klawiaturą 
– najeżdża na 
nieznane słowa 
– ponownie 
odtwarza 
nagrania

Pomoc moderatora: 
możesz rozpocząć inne kursy 
w języku angielskim; wybiera 
język francuski

Strona główna - niezalogowany

Strona główna - zalogowany

Strona

Komentarze badanego

Zdarzenia

Uwagi badacza

Nauka: tryb testu

Nauka: tryb nauki

Badany popełnia pomyłkę wpisując 
polskie słowa zamiast angielskich. 
Duolingo nie uznaje tego za błąd, 
tylko informuje: Ups, to nie wygląda 
na angielski

Co tu mogę 
jeszcze? Mogę 
robić lekcje, 
mogę robić 
testy

Wybiera język 
angielski
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Badanie I - wyniki

Badany nr 2
mężczyzna, 21 lat

Język do nauki Załóż konto

Wybierz cel dzienny

Lekcja 1 9 zadań Lekcja 2 7 zadań

Podstawy 1 Podstawy 1 Podstawy 1 Sklep

ProfilLekcja 3 8 zadań

Korzystanie z interfejsu:

– do nawigacji używa tylko myszki 
– odtwarza ponownie nagrania

Badany 
stwierdza, że nie 
ma już co robić 
na stronie

Przegląda artykuł

Strona główna - niezalogowany

Strona główna - zalogowany

Strona

Zdarzenia

Uwagi badacza

Nauka: tryb nauki

Wybiera język 
angielski
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0:00 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:301:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

Badanie I - wyniki

Badany nr 3
mężczyzna, 18 lat

Język do nauki

Zezwolenie na powiadomienia Załóż konto

Profil

Ustawienia - zmiana języka, 
profil, hasło, powiadomienia, 
udostępnianie, konto

Wybierz cel dzienny

Lekcja 1 12 zadań

Korzystanie z interfejsu:

– do nawigacji używa tylko myszki 
– odtwarza ponownie nagrania 
– najeżdża kursorem na wyrazy, 
żeby zdobyć więcej informacji 
– odtwarza nagrania w 
zwolnionym tempie

Scrolluje 
stronę 
główną

Kilkukrotnie 
jego nazwa 
jest zajęta

Z kursów 
dostępnych 
po angielsku 
wybiera włoski

Miałem się 
zarejestrować 
przecież...

Strona główna - niezalogowany

Strona główna - zalogowany

Strona

Komentarze badanego

Zdarzenia

Uwagi badacza

Nauka: tryb nauki
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0:00 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:301:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

Badanie I - wyniki

Badany nr 4
kobieta, 21 lat

Logowanie

Język do nauki Załóż konto

Mimo 
dostrzeżenia 
błędu, kontynuuje 
wypełnianie 
formularza

Przypadkiem 
rozpoczyna test

Nie potrafi 
dodać nowego 
kursu, błądzi po 
stronie

Korzystanie z 
interfejsu:

– do nawigacji 
używa też 
klawiatury 
– odtwarza 
ponownie 
nagrania

Ale ja się loguję 
w tym momencie

Teraz 
chciałabym 
np. hiszpański

Chyba 
utknęłam

Wybierz 
cel dzienny

Lekcja 1 8 zadań Lekcja 1

Podstawy 1 Podstawy 1

Sklep PomocDodaj nowy 
kurs

Dodaj nowy 
kurs

Dodaj nowy 
kurs

Dodaj nowy 
kurs

Pomoc 
moderatora: 
możesz 
rozpocząć inne 
kursy w języku 
angielskim; 
wybiera język 
hiszpański

Strona główna - niezalogowany

Strona główna - zalogowany

Strona

Komentarze badanego

Zdarzenia

Uwagi badacza

Nauka: tryb testu

Nauka: tryb nauki
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Badanie I - wyniki

Badany nr 5
kobieta, 53 lata

Język do nauki

Z kursów 
dostępnych 
po angielsku 
wybiera 
francuski, 
nie zauważa 
że może 
scrollować

Zmienia 
na 10XP 
dziennie

Wciska 
wstecz w 
przeglądarce, 
które przenosi 
na stronę 
główną z 
kursem

Wielokrotnie 
wciska wstecz 
w przeglądarce; 
pomoc 
moderatora: 
możesz zmienić 
język w 
ustawieniach

Rozwija menu, 
ale nic nie klika.

Badany poddaje 
się.

I co teraz mam?

Jaki francuski? 
Ja nie chciałam 
francuskiego!

Wybierz 
cel dzienny

Strona główna - niezalogowany

Strona główna - zalogowany

Strona

Komentarze badanego

Zdarzenia

Uwagi badacza

Zezwolenie na powiadomienia
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Badanie I - wnioski

Rozwiązywanie zadań nie sprawiało badanym problemów. Stopień interakcji był 
zróżnicowany - niektórzy badani korzystali z większej ilości funkcji podczas nauki, 
niektórzy ograniczali się do minimum. 
Sama rejestracja okazała się jednak nieco skomplikowana. Udało mi się wyróżnić kilka 
problemów.

1. Wybieranie innych kursów niż angielski
Niejasno oznaczone jest, że dla języka polskiego dostępny jest jedynie kurs angielskiego, 
a do reszty można uzyskać dostęp po zmianie języka. Strona dedykowana wybieraniu 
kursów nie zawiera takiej informacji, więc badani byli zakłopotani brakiem innych 
języków. Żeby osiągnąć cel trzeba wykonać zbyt dużo nieintuicyjnych czynności.

2. Brak możliwości powrotu
Podczas rejestracji po wybraniu języka nie jesteśmy w stanie wrócić do strony głównej 
dla niezalogowanych użytkowników. Nawet, jeśli nie jesteśmy zarejestrowani, Duolingo 
tworzy dla nas stronę główną z kursem językowym. Niemożliwość powrotu i dokonania 
poprawek (np. wybrania innego języka) jest dużym dyskomfortem dla nowego 
użytkownika i może go zniechęcić do korzystania z aplikacji.

3. Brak bezpośredniego odnośnika do rejestracji
Ze strony głównej nie możemy trafić bezpośrednio na stronę rejestracji, do jakiej 
przyzwyczajeni są użytkownicy. Wpierw musimy wybrać język i określić dzienny cel, 
później możemy albo zacząć kurs, albo uzupełnić swoje dane i założyć konto. Większość 
użytkowników najpierw zakładała konto, a później rozpoczynała kurs, choć Duolingo 
sugerowało im odwrotną kolejność.
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