
OZNACZENIA WIEKOWE PEGI 

Więcej informacji o oznaczeniach PEGI na stronie https://pegi.info/pl/ 
 
 

  

 

 

PEGI 3 

Treść gier ze znakiem PEGI 3 uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup 
wiekowych. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć 
dziecko. Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy (w komicznym lub dziecięcym 
kontekście). Nie powinny w niej występować wulgaryzmy. 

 
 

 

 

PEGI 7 

W tej kategorii powinny znaleźć się gry, które zawierają dźwięki lub sceny mogące 
przerazić młodsze dzieci. W grach ze znakiem PEGI 7 dopuszczalne są bardzo łagodne 
formy przemocy (niedosłowne, nieprzedstawione szczegółowo, nierealistyczne). 

 
 

 

 

PEGI 12 

Dla tej kategorii wiekowej przeznaczone są gry wideo pokazujące przemoc wobec 
postaci fantastycznej nieco bardziej dosłownie i/lub przemoc wobec postaci o ludzkim 
wyglądzie. Pojawić się mogą odwołania do seksu lub pozy seksualne, jednak 
wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter w tej kategorii wiekowej. W grach obecne 
mogą być również gry hazardowe, które w rzeczywistości są rozgrywane w kasynach 
lub punktach gier (np. gry karciane, w które w rzeczywistości gra się na pieniądze). 



 
 
 

 

 

PEGI 16 

Ten znak jest nadawany, jeżeli przemoc (lub czynność seksualna) wygląda tak jak w 
rzeczywistości. Gry przeznaczone dla kategorii 16 mogą zawierać bardziej rażące 
wulgaryzmy, zawierać treści o grach losowych, paleniu tytoniu, piciu alkoholu lub 
zażywaniu narkotyków. 
 
 
 

 

 

 

PEGI 18  

Za gry dla dorosłych uznaje się gry zawierające poziom przemocy, który należy uznać 
za daleko posuniętą przemoc, zabijanie bez oczywistego motywu lub przemoc wobec 
bezbronnych postaci.  Do tej kategorii zalicza się również gry gloryfikujące zażywanie 
narkotyków i sceny nieprzyzwoite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gra zawiera sceny przemocy. W grach oznaczonych znakiem PEGI 7 sceny przemocy 
mogą mieć wyłącznie nierealistyczny lub pozbawiony szczegółów charakter. Gry ze 
znakiem PEGI 12 mogą zawierać przemoc w fantastycznym otoczeniu lub 
nierealistyczną przemoc wobec postaci o ludzkim wyglądzie, natomiast gry ze znakiem 
PEGI 16 lub 18 zawierają zdecydowanie bardziej realistyczne obrazy przemocy. 
 



 
 
Gra zawiera wulgaryzmy. Taki deskryptor można znaleźć na grach ze znakiem PEGI 12 
(wulgaryzmy o łagodniejszym charakterze), PEGI 16 (np. odwołania do seksu lub 
bluźnierstwo) lub PEGI 18 (np. odwołania do seksu lub bluźnierstwo). 
 

 
 
Deskryptor może pojawić się na grach ze znakiem PEGI 7, jeżeli zawiera ona obrazy 
lub dźwięki, które mogą być przerażające lub przestraszyć dzieci, lub na grach ze 
znakiem PEGI 12 z przerażającymi dźwiękami lub efektami budzącymi grozę (lecz bez 
treści wskazującej na przemoc). 
 

 
 
Gra zawiera elementy zachęcające do gier hazardowych lub objaśniające gry 
hazardowe. Symulacje gier hazardowych odnoszą się do gier losowych, w które 
normalnie można zagrać w kasynie lub punkcie gier. Gry z tego rodzaju treścią noszą 
znaki PEGI 12, PEGI 16 lub PEGI 18. 
 

 
 
Gra odnosi się do zażywania narkotyków, picia alkoholu lub palenia tytoniu lub 
pokazuje takie czynności. Gry z tego rodzaju deskryptorem noszą zawsze znaki PEGI 
16 lub PEGI 18. 



 

 
 
Gra zawiera sceny ze stereotypami o charakterze etnicznym, religijnym, 
nacjonalistycznym lub innym, które mogą stanowić treści nawołujące do nienawiści. 
Takie treści są zawsze opatrzone znakiem PEGI 18 (i mogą stanowić naruszenie 
krajowych przepisów prawa karnego). 
  

 Jak rozpoznać, że u dziecka może  pojawić się uzależnienie? Objawy: 

 granie staje się najważniejszą jego aktywnością, 

 spędzanie coraz większej ilości  czasu przy grach, rezygnacja 

z dotychczasowych aktywności (spotkań  z kolegami, rodziną, nauki), 

 kłamstwa na temat czasu grania, 

 objawy abstynencyjne: zaprzestanie grania powoduje  pojawienie się 

nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienia a nawet agresji, 

 z powodu zaangażowania w gry dziecko wchodzi w konflikty ze swoim 

najbliższym otoczeniem (rodzicami, rodzeństwem), 

 drastyczne zmiany nastroju-poczucie odrętwienia, niemocy, stany apatii  lub 

przeżywanie dobrego nastroju, znakomitego samopoczucia, 

 zaburzenia snu, koncentracji uwagi, 

 spadek wyników edukacyjnych, zaniedbywanie obowiązków, 

 nawrót-po okresie samokontroli dziecko wraca  do wcześniejszych nawyków 

związanych z graniem. 

 

 Co Rodzic może zrobić ,aby nie pojawił się problem z uzależnieniem?: 

 kontrola czasu przeznaczonego na granie, wprowadzenie  jasnych zasad 

korzystania z gier (np. najpierw obowiązki  później granie, korzystanie z gier 

tylko w weekendy itp.), 

 umiejscowienie komputera tak ,aby uniemożliwić dziecku izolowanie się od 

otoczenia, 

 zagospodarowanie czasu wolnego dziecka, 

 dbanie o dobre relacje : okazywanie mu zainteresowania ,poświęcanie uwagi-

nie może czuć się osamotnione, 



 ustalenie ,że dziecko może grać tylko wtedy ,gdy Rodzic jest w domu, 

 przede wszystkim posłużenie się własnym przykładem jako autorytetem-

zaniechanie grania przy dziecku, zmiana sposobu korzystania z tabletu, 

telefonu, tak aby dziecko widziało nas jak najmniej z urządzeniem (np. Rodzic 

prowadzi konwersację na Messengerze-dziecko gra). 

 

Dziękuję za uwagę 

Aneta Mierzejewska 


