
Gry wideo – jak je dobierać? 

 

6 lutego br. wzięłam udział w II Konferencji „Szkoła 

Bezpiecznego Internetu”, którą zorganizowała Fundacja Kid Protect. 

Jednym z prezentowanych tematów były gry wideo. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo naszych uczniów, postanowiłam przypomnieć istotne 

zagadnienia lub z nimi Państwa zapoznać. 

Gry to rozrywka dobrze znana, zarówno przez dzieci, jak ich 

rodziców, jednak temat ten nie jest dość dobrze zgłębiony przez 

dorosłych. Często dorośli, którzy dokonują zakupu gry, kierują się 

tytułem lub wyglądem okładki. Nie każdy dorosły wie, na co zwracać 

uwagę przy zakupie, gdzie szukać opisów gier. W 2003 roku 

Interactive Software Federation of Europe (europejska federacja 

handlowa) opracował system klasyfikacji gier PEGI – wskazujący 

minimalny wiek odbiorcy oraz rodzaj treści występujących w grze. 

Głównym założeniem systemu PEGI jest ochrona osób małoletnich 

przed dostępem do treści, które nie są przeznaczone dla nich oraz 

udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w podejmowaniu 

odpowiedzialnych decyzji o zakupie gier. 

System PEGI jest stosowany w 30 krajach europejskich, w tym 

w Polsce, a w wielu z nich zastąpił lub uzupełnia lokalne systemy 

klasyfikacji mediów. Stosowanie systemu PEGI jest dobrowolne. 

Celem systemu jest zapewnienie nabywcom i użytkownikom 

informacji o zawartości oprogramowania. 

System PEGI składa się z dwóch uzupełniających części: 

klasyfikacji wiekowej oraz opisu treści. 

 

 



Klasyfikacja ze względu na wiek 

Obecnie przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16, 

18, które można spotkać na opakowaniu gry w postaci kolorowych 

ikon: 

 

 

 

Do 2010 roku oznaczenia wieku występowały w czarno-białych 

wersjach: 

 

       

    

  



Klasyfikacja ze względu na treść 

Stosowany jest tutaj ikoniczny sposób opisu treści 

występujących w grze. Wyróżnia się osiem następujących oznaczeń: 

 

 

 

Powyższe piktogramy informują, iż gra zawiera np.: treści 

zawierające elementy przemocy, nagość lub sceny, które mogą 

przestraszyć młodsze dzieci. 

 Przy zakupie gry trzeba zwracać uwagę na oznaczenia wieku, 

które znajdują się zawsze w lewym dolnym rogu na froncie 

opakowania zawierającego grę oraz oznaczenia treści, które powinny 

występować z tyłu opakowania obok powtórzonego oznaczenia 

wiekowego. 

 PEGI zapewnia doradztwo dotyczące stosowności gier dla 

poszczególnych grup wiekowych. Warto jednak pamiętać, że każde 

dziecko jest inne i to rodzice powinni podjąć ostateczną decyzję, jakie 

obrazy i doświadczenia są odpowiednie dla ich dzieci. 



Poniżej przytaczam porady dla rodziców zamieszczone 

w biuletynie PEGI przygotowanego przez Stowarzyszenie 

Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego oraz 

PEGI S.A.: 

• zawsze sprawdzaj klasyfikację wiekową podaną na opakowaniu 

gry lub poszukaj jej, korzystając z wyszukiwarki udostępnionej 

na stronach: www.pegi.info/pl/ oraz www.spidor.pl; 

• z góry ustal: w co, jak długo i kiedy Twoje dziecko może grać. 

W razie sprzeciwu dziecka wyjaśnij przyczyny swojej decyzji; 

• poszukaj streszczenia lub opisu treści gry, a najlepiej sam w nią 

najpierw zagraj; 

• graj ze swoim dzieckiem, nadzoruj je podczas gry i rozmawiaj 

o tym. Wyjaśnij im, dlaczego niektóre gry nie są dla nich 

odpowiednie;  

• zachęcaj dzieci do rozmowy o grach. Dzięki temu lepiej 

zrozumiesz motywy ich zainteresowania tą formą rozrywki; 

• pamiętaj, że niektóre gry internetowe umożliwiają pobranie 

dodatkowego oprogramowania, które może zmienić treść gry 

i jej klasyfikację wiekową; 

• w gry internetowe zazwyczaj gra się w wirtualnych grupach, 

w których konieczne jest kontaktowanie się z nieznanymi 

osobami. Uprzedź dziecko, aby nie podawało swoich danych 

i informowało Cię o niewłaściwych zachowaniach innych graczy; 

• dopilnuj, by dzieci grały w dobrze oświetlonych 

pomieszczeniach; 

• pamiętaj, że gry wideo to zabawa, która nie może się odbywać 

się kosztem innych zajęć, np. nauki; 

• zadbaj o to, by dziecko grało w towarzystwie Twoim, 

rodzeństwa lub rówieśników. Zapewnienie kontaktów 



społecznych i wprowadzenie realnej rywalizacji sprawi, że gra 

będzie ciekawą formą relaksu. 

 

Ciekawostki: 

☺ – w Polsce tylko 59% rodziców interesuje się tym, w co grają ich 

dzieci. To o 12% mniej niż średnia europejska (71% rodziców UE); 

☺ – podział gier komputerowych ze względu na klasyfikację wiekową 

w systemie PEGI: 

 

☺ – wyniki badania z 2010 roku pokazują, że 76% grających rodziców 

w Polsce oraz 90% niegrających uznaje system PEGI za właściwy 

i pomocny w doborze gier dla dziecka; 



☺ – przykłady tytułów gier dla poszczególnych grup wiekowych 

(szkoła podstawowa): 

 

Your Shape Fitness Evolved, Kinectimals, Fifa 11, EyePet 

 

LEGO Harry Potter: Years 1-4, Need for Speed Hot 

Pursuit, Little Big Planet 2, Skylanders: Spyro’s 

Adventure, Auta 2 

 

The Sims 3, Settlers 7: Droga do Królestwa, Kinect 

Sports, Michael Jackson: The Experience 

 

Życzę mądrego doboru gier i udanej zabawy! 

 

Wasz pedagog 

Dorota Sosulska 

 

 

 

 

Wykorzystane źródła: 

1. Biuletyn PEGI – Broszura informacyjna o grach wideo w sezonie 2011/2012 (SPiDOR) 

2. Notatki własne z I oraz II Konferencji „Szkoła bezpiecznego Internetu” (wystąpienie 

dr Dominiki Urbańskiej Galanciak pt. „Zabawy kontrolowane”) 

3. www.pegi.info/pl/ 

4. www.spidor.pl 


