
Gry komputerowe 
a bezpieczeń stwo 
dziecka 

Oznaczenia gier 

W grze jest używany 
wulgarny język. 
 
 
Gra zawiera elementy 
przemocy. 
 
 
Gra może przestraszyć 
młodsze dzieci. 
 
 
W grze pojawiają się nagość, 
zachowania seksualne lub 
nawiązania do zachowań  
o charakterze seksualnym. 

 
W grze występują nawiązania 
do używek lub pokazane jest 
ich zażywanie. 
 
Gra zachęca do uprawiania 
hazardu  lub go uczy. 
 
 
Gra pokazuje przypadki 
dyskryminacji lub do niej 
zachęca. 
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Złote zasady 

 

 Niech komputer stoi we wspólnym 

miejscu 

 Interesuj się tym, co robi Twoje 

dziecko w sieci 

 Rozmawiaj z nim o tym 

 Nie bój się przyznać do niewiedzy 

 Naucz dziecko, że osoba poznana  

w sieci nie musi być tym, za kogo się 

podaje 

 Naucz dziecko, by nie podawało 

swoich danych osobowych oraz  

by nie opowiadało o rodzinie 

 Ustal, że nie wolno umawiać się  

z osobami  poznanymi w sieci bez 

Twojej wiedzy 

 Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się 

stanie 

 W razie potrzeby szukaj pomocy  

i rady specjalistów 

 Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj  

i jeszcze raz rozmawiaj 

System PEGI 

PEGI (Pan-European Game Information) to 

system klasyfikacji gier, stworzony dla 

rodziców do pomocy w podejmowaniu decyzji 

o zakupie gier komputerowych. Symbole 

znajdują się na opakowaniach gier. Wskazują 

one następujące kategorie wiekowe: 

Gra przeznaczona dla wszystkich dzieci. Nie 
ma tu dźwięków ani obrazów, które mogą 
przestraszyć dziecko.  

Gra zawiera dźwięki lub sceny potencjalnie 
przerażające najmłodszych, odpowiednia dla 
tej grupy wiekowej.  

Gra pokazuje przemoc bardziej realnie. 
Dopuszczalna jest tu bardziej dosłowna 
nagość, mogą pojawić się wulgaryzmy, ale nie 
w odniesieniu do seksu. 

Przemoc lub aktywność seksualna pokazana 
jest tu tak, jak wygląda w rzeczywistości. 
Mogą pojawić się brutalniejsze wulgaryzmy, 
tytoń, narkotyki lub przestępstwa. 

 

Gra przedstawia daleko posuniętą przemoc. 

 

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa  

w korzystaniu z gier komputerowych 

 

1. Określ zasady dotyczące czasu,  jaki twoje 

dziecko spędza grając w gry 

komputerowe. 

2. Zadbaj o to,  aby dziecko  nie grało 

codziennie. 

3. Zainteresuj się,  w co gra twoje dziecko  

i czy gra jest dla niego odpowiednia, 

porozmawiaj z dzieckiem o grach,  

z których korzysta, sprawdź czego może 

się z nich nauczyć 

4. Zanim kupisz  grę swojemu dziecku, 

upewnij się że jest odpowiednia do jego 

wieku. Może ci w tym pomóc system 

oceny gier PEGI. 

5. Zwróć uwagę czy w zachowaniu twojego 

dziecka nie pojawiają się sygnały 

uzależnienia od komputera. 

6. Upewnij się, że twojej dziecko z powodu 

grania nie zaniedbuje obowiązku  

szkolnych i domowych.  

7. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona 

mikropłatności. Zwróć uwagę na to, że 

czy w grze można kontaktować się  

z innymi graczami. Jeśli tak- sprawdź, czy 

znajomości j akie zawiera dziecko są 

bezpieczne. Kontakt z innymi 

użytkownikami może być potencjalnym 

źródłem niebezpiecznych sytuacji  

i podejmowania ryzykownych zachowań. 


