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System PEGI – podstawowe informacje
 Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI  - Pan-European Game 

Information został opracowany w celu ochrony dzieci przed dostępem do treści 

nieodpowiednich dla ich wieku oraz  udzielenia rodzicom pomocy w 

podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier. 

 Struktura systemu PEGI została przygotowana na bazie wcześniej istniejących 

europejskich systemów klasyfikacji przez ISFE - Interactive Software 

Federation of Europe we współpracy z największymi producentami konsol 

komputerowych, wydawcami i dystrybutorami gier oraz przy aktywnym udziale 

partnerów społecznych takich jak konsumenci, rodzice i grupy religijne. 

 System PEGI został wprowadzony wiosną 2003 r. i zastąpił  krajowe systemy 

ratingu wiekowego. Stosowany jest w większości krajów europejskich.



Jak działa system PEGI?
 System PEGI składa się z dwóch uzupełniających się 

elementów: klasyfikacji wiekowej i opisu treści.
 Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16, 18. 
 Klasyfikacja wiekowa nie uwzględnia poziomu 

trudności gry ani umiejętności niezbędnych do 
korzystania z niej. Dostarcza natomiast 
wiarygodnych informacji o stosowności gry z 
punktu widzenia ochrony dzieci.

 Np. klasyfikacja 7 oznacza, że gra nie zawiera treści 
nieodpowiednich dla dzieci w wieku 7 lat i powyżej.



Gdzie znaleźć oznaczenia PEGI?

 Oznaczenia klasyfikacji wiekowej 
znajdują się w lewym dolnym rogu na 
froncie opakowania zawierającego grę

 Oznaczenia dotyczące treści zawartych 
w grze ( jeśli występują) znajdują się z 
tyłu opakowania wraz z powtórzonym 
oznaczeniem wiekowym



Pierwsza wersja systemu PEGI
 Klasyfikacja ze względu na wiek 
odbiorcy – ikony białe lub czarne



 Ikoniczny sposób opisu treści – ikony bez 
podpisów

Wulgarny 
język

Dyskryminacja

Strach Nagość/seks

Przemoc

Używki



Pegi 2.0 

Zmiany w systemie obowiązują od 01.09.2009
Klasyfikacja ze względu na wiek – ikony kolorowe 



Opisane ikony klasyfikacji treści 



 PEGI Online i PEGI OK
 Logo PEGI Online umieszczane jest na grach, 

które mają opcję prowadzenia rozgrywki 
sieciowej, a wydawca gry zaakceptował 
warunki opisane w Pegi Online Safety Code.

 Logo PEGI OK umieszczane jest na grach 
internetowych (do 250 MB), które  nie 
zawierają treści nieodpowiednich dla dzieci w 
wieku 3 lat.   



Podział gier komputerowych ze względu na 
klasyfikację wiekową w systemie PEGI (grudzień 2009) 

3+ 6831 49%

7+ 1575 11%

12+ 2977 22%

16+ 1754 13%

18+ 684 5%

Razem 13841 100%



Więcej informacji o systemie PEGI
 www.pegi.info 
 www.spidor.pl
 Wyszukiwarka klasyfikacji gier www.pegi.info (zakładka 

szukaj gier)
 Reklamacje, skargi, pytania odnośnie systemu PEGI 

www.pegi.info (zakładka kontakt)

http://www.pegi.info/
http://www.spidor.pl/
http://www.pegi.info/
http://www.pegi.info/
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