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Gra edukacyjna QUESTCITY 
Informacja dla rodziców, nauczycieli i instruktorów 

 

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną dostępną na stronie internetowej www.questcity.eu. Gra QuestCity uczy dzieci 

bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia tego rodzaju 

sytuacji od gracza oczekuje się działań mających na celu uniknięcie niebezpieczeństwa lub minimalizację negatywnych skutków, 

które mogą oddziaływać na niego lub inne osoby. Gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane są mu 

i kumulowane na jego koncie po każdym rozwiązanym zdarzeniu. Te osiągnięcia promują gracza do udziału w wyższych 

poziomach gry, a także predysponują go do nowych, bardziej wymagających zadań. 

Głównym celem QuestCity jest udostępnienie atrakcyjnego i ekscytującego nieformalnego narzędzia edukacyjnego w postaci gry 

skierowanej do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Ponadto, QuestCity stworzono aby motywować i przyciągać zainteresowanie 

młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra 

QuestCity sprowadza się do pracy na rzecz poniższej przedstawionych haseł: 

"Ważnym jest, aby potrafić pomóc tam gdzie ta pomoc jest potrzebna." 

"Ważnym jest, aby chronić siebie i innych przed zagrożeniami dla życia,  

zdrowia i mienia." 

"Rozwój swojej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa polega na własnej  

aktywności w tym zakresie przez okres całego życia." 

Podstawowa idea gry to wypracowanie u gracza odpowiednich zachowań w oparciu o umiejętność przewidywania 

niebezpieczeństwa oraz wiedzy na temat prawidłowych reakcji w trudnych sytuacjach. Gra internetowa ma na celu stworzenie 

mentalnego pomostu umożliwiającego transfer wiedzy uzyskanej w świecie gry na rzecz jej zastosowania w rzeczywistych 

zdarzeniach niebezpiecznych, z którymi możemy się spotkać na co dzień. Ponadto, gra buduje wśród europejskich dzieci kulturę 

bezpieczeństwa opartą na wiedzy i umiejętnościach zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym.  

 

W ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” Komisja Europejska promuje realizację projektów edukacyjnych. Gra QuestCity 

współfinansowana była z Programu “Uczenie się przez całe życie” w latach 2010/2011 w toku realizacji projektu “E-self-help”, a 

także w 2013/2014 projektu QuestCity – „Gra edukacyjna dla Europy”. Więcej informacji na temat obu projektów znajdziecie 

Państwo na ich stronach internetowych pod adresami www.e-self-help.eu i www.questcity-efe.eu.  

Niniejsza broszura ma na celu odpowiedź na poniższe pytania:  

 Kto stworzył QuestCity? 

 Jakie idee edukacyjne przyświecają QuestCity?  

 Jakie są zasady gry w QuestCity? 

 Czy QuestCity nie niesie ze sobą zagrożeń? 

 Czy gra w QuestCity jest odpłatna? 

 Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań? 
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Kto stworzył QuestCity? 

 Gra QuestCity stworzona została przez konsorcjum ekspertów ochrony ludności, pierwszej pomocy oraz twórców oprogramowania 

z terenu całej Europy:  

 Jakie idee edukacyjne przyświecają QuestCity?  

 Twórcom QuestCity przyświeca wspólny cel, który określić można jako: ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI społeczeństw europejskich 

RADZENIA SOBIE W TUDNYCH SYTUACJACH. W naszej opinii pierwszym krokiem do osiągnięcia powyższego celu jest 

dotarcie do jak największej liczby osób, a następnie przekonanie ich, że przyswojenie oferowanej wiedzy jest w ich interesie, 

co stanowić będzie czynnik motywacyjny, stymulujący gracza do rozwoju w tym zakresie. Zakładamy, że młodzi ludzie są 

grupą wyjątkowo dobrze absorbującą treści edukacyjne przekazywane za pośrednictwem gier komputerowych, które same  

w sobie stanowią dodatkowy czynnik motywujący do nauki.  

 GRA KOMPUTEROWA JAKO NOŚNIK SZCZEGÓLNIE UŻYTECZNEJ WIEDZY – to podejście ma zaletę, która sprowadza się 

do założonego przez nas stwierdzenia, że pomaganie sobie i innym nie jest tylko kwestią wyjątkowych cech osobowościowych 

ale może być również ekscytującym doświadczeniem. Gra QuestCity odnosi się do codziennych sytuacji, a także zdarzeń 

kryzysowych dużego rozmiaru, które doświadczają grupy społeczne w Europie. QuestCity wymaga od gracza podejmowania 

decyzji co do wyboru odpowiednich zachowań ze zbioru dostępnych możliwości w sytuacji kryzysowej, co skutkuje efektem  

w postaci rozwoju wiedzy dzieci w zakresie bezpieczeństwa. Różnorodność sytuacji oraz ich adekwatność w stosunku  

do zdarzeń życia codziennego skutkują pokryciem szerokiego pola istniejących zagrożeń i związanych z nim ryzyk. 

 Gra oparta jest na dokonywaniu odpowiednich wyborów przez gracza ze zbioru możliwych rozwiązań. Ważnym czynnikiem 

tego podejścia jest fakt, że każde działanie ma na celu sprawdzenie i poszerzenie wiedzy gracza w warunkach dobrej zabawy 

i motywacji do dalszych wyzwań w grze. Naszym głównym celem jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi tematyką 

bezpieczeństwa, szczególnie tych, którzy na co dzień nie zastanawiają się nad odpowiedzialnością każdego z nas za 

bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.  Spodziewamy się, że po wzbudzeniu zainteresowania przedmiotową tematyką, 

w kolejnym etapie, dzieci same odkryją w sobie CHĘĆ I MOTYWACJĘ DO ZGŁEBIANIA tej WIEDZY poprzez grę edukacyjną, 

rozwijając swoje umiejętności i stosując je w życiu gdy zajdzie taka potrzeba.  

 Ogólnym przesłaniem gry jest budowa świadomości społecznej, że potrzeba pomocy w sytuacji kryzysowej może wystąpić 

wszędzie i o każdej porze dnia i nocy, co stanowi istotny aspekt naszego życia. Wiedza nabyta podczas gry może służyć 

każdemu, mnie i tobie, rodzinie i przyjaciołom, pojedynczej osobie i całemu społeczeństwu. Wzbudzenie motywacji  

do własnego rozwoju w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa zwiększa ŚWIADOMOŚĆ zdarzeń niebezpiecznych  

w codziennym życiu, jak również jest początkiem kształtowania poprawnych zachowań i umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych bliskich. 

 

Johanniter, organizacja 

pozarządowa - Niemcy/Austria 

 

Instytut Naukowy i Konsultacyjny 

RCI - Cypr 
Ubilabs, firma technologiczna - 

Niemcy 

 

Sveta Jana Palidziba, 

organizacja pozarządowa – 

Łotwa 

 

Obrona Cywilna – 

Cypr 

 
 

Służba Ratownicza Tyrolu – 

Austria 

 

Szkoła Pożarnicza – Litwa 

 

Szpital Polikliniczny – Turcja 

 

Dyrektoriat Ochrony Ludności i 

Planowania Kryzysowego - 

Norwegia   
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Uniwersytet AKKON – Niemcy 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 

Polska 

 

Dyrektoriat Ochrony Ludności - Słowenia 

 

Międzynarodowy Związek 

Samarytański 
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Jakie są zasady gry w QuestCity? 

 

Aby się zarejestrować należy 
kliknąć ikonkę „Zarejestruj się”, a 
następnie uzupełnić wymagane 
dane i kliknąć „Zarejestruj mnie”. 
Do rejestracji możesz użyć tylko 
wymyślonej ksywki, facebooka lub 
swojego adresu e-mail.  Gdy 
podasz e-mail na swoją skrzynkę 
pocztową otrzymasz e-mail 
aktywacyjny QuestCity. Otwórz  
e-mail i potwierdź swoją 
rejestrację poprzez kliknięcie na 
przesłany link aktywacyjny. Po 
dopełnieniu rejestracji możesz 
zalogować się do gry poprzez 
„Zaloguj mnie!” Możesz się 
zalogować używając  swojego 
adresu e-mail lub tylko ksywki i 
hasła. 

 

Po pierwszym logowaniu 

przewodnik poprowadzi cię przez 

każde okno interfejsu gry. 

 
 

Możesz stworzyć swój własny 

profil poprzez wymyślenie swojej 

ksywki i zaprojektowanie swojego 

awatara. 

W tym miejscu możesz wybrać preferowany 

język: polski, angielski, grecki, litewski, 

łotewski, niemiecki, norweski, słoweński lub 

turecki. 

 

Rozpoczynasz grę w okolicach swojego 

domu. Czerwony punkt z zaznaczonym 

znakiem wykrzyknika sygnalizuje miejsce 

gdzie Twoja pomoc może być potrzebna. 

Gromadzisz doświadczenie i wirtualne 

dukaty za każdą rozwiązaną sytuację. 

Uzyskane punkty doświadczenia nigdy nie 

przepadają. Przy użyciu wirtualnych 

dukatów możesz dokonać w sklepie 

zakupów sprzętu ratowniczego. Dukaty 

potrzebne są Ci również do podróżowania 

po świecie w celu wypełniania kolejnych 

misji ratowniczych. 

 

Ikonka „Pomóż!” 

przeniesie Cię 

bezpośrednio do 

sytuacji, które 

wymagają Twojej 

pomocy.  

 
Klikając na znak wykrzyknika otworzy się 
okienko, w którym pojawi się krótki opis 
wprowadzając Cię w zaistniałą sytuację. 
Możesz wówczas zdecydować czy 
udzielasz pomocy, czy też chcesz 
zrezygnować z tego wyzwania.   

 

Klikając na plecak 

przeniesiesz się do 

sklepu gdzie kupić 

możesz sprzęt 

ratowniczy.  

 
Trofea przyznawane są 
po zrealizowaniu 
określonej liczby misji 
ratowniczych.  
. 

Gdy klikniesz „Pokaż 

Mapę” przeniesiesz się 

na mapę świata. Na 

niej znajdziesz 

wszystkie misje, które 

możesz zrealizować na 

Ziemi.  

 

 Wchodzisz do sklepu przez kliknięcie 
plecaka.  

 Sklep oferuje szeroką gamę sprzętu 
ratowniczego. Każdy przyrząd ma swoją 
cenę i wymagany poziom umiejętności 
warunkujący zakup.  

 Używając zgromadzonych dukatów 
możesz nabyć sprzęt ratowniczy.  

 Poziom umiejętności wskazany przy 
każdym z narzędzi jest minimalnym 
poziomem jaki musisz osiągnąć aby 
zakupić dany sprzęt.  

 
 
 
 
 
 
Niektóre z misji ratowniczych realizowanych 
na świecie wymagają posiadania 
określonego sprzętu ratowniczego.  

 

Okolice Domu  

Sklep ze sprzętem ratowniczym  

 

Rejestracja i logowanie do gry 
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Po prawej stronie znajdziesz możliwe działania 
jakie powinieneś podjąć. Wszystkie działania są 
poprawne lecz pokazane w chaotycznej 
kolejności.  
Uporządkuj kolejność postępowania w danej 
sytuacji poprzez przeniesienie wskazanych 
działań na lewą stronę ekranu zgodnie z 
chronologią Twojego postępowania.  
Czym więcej możliwych działań przypisanych do 
danego zdarzenia, tym więcej punktów możesz 
zdobyć.  
Klikając „Rozwiąż to w ten sposób” zatwierdzasz 

podejmowane przez siebie działania,  

i wywołujesz okienko podsumowujące 

postępowanie.  

 

Zasady Gry 

Krótki opis i zdjęcie wprowadza Cię w sytuację informując co się zdarzyło i w związku z tym jaka pomoc jest potrzebna.  

 

Misje realizowane na mapie świata 

Doświadczenie i wirtualne dukaty przyznawane 

są za każdą rozwiązaną sytuację. Poziom 

trudności gry podnosi się adekwatnie do ilości 

zdobytych punktów doświadczenia.  

 
Klikając na misję 
informowany jesteś z jakim 
zdarzeniem możesz mieć 
do czynienia, a także ile 
dukatów i jaki sprzęt 
ratowniczy potrzebujesz 
aby ją zrealizować. 
Niestety niektórych misji 
nie możesz zrealizować 
bez spełnienia 
wymaganych powyżej 
warunków.  
Ikonka „Pomóż!” 
przeniesie Cię 
bezpośrednio do sytuacji, 
którą postanowiłeś 
rozwiązać. 
Misje przedstawione są na 
mapie za pomocą 
czerwonych punktów.  
Zielona ikonka „Twoje 

miasto” przenosi Cię z 

powrotem na mapę okolic 

Twojego domu.  

 

 

 

 

Monitoring wyników 

Zawsze możesz sprawdzić 

swój wynik porównując go z 

innymi graczami na liście 

wyników QuestCity. 
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Misje na mapie świata przedstawiane są za pomocą krótkiego opisu.  

 

 Możesz powtarzać każdą sytuację tyle razy ile 
zechcesz. Gwiazdki informują z jak dobrym 
efektem rozwiązałeś daną sytuację.  

 Niektóre misje są zblokowane. Możesz je 
zrealizować dopiero po rozwiązaniu innych 
dostępnych zdarzeń.  

 Całość punktów doświadczenia i dukatów 
uzyskanych podczas gry jest zwielokrotniona. 

 

Zasady gry dla misji na mapie świata 

Zasady realizacji misji na mapie świata są podobne do zasad podczas gry na mapie Twojego miasta. Jedyne różnice są 

następujące:  
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Możesz stworzyć swoją drużynę poprzez zaproszenie do 

gry swoich przyjaciół.  

 

Drużyna QuestCity i Twoja Drużyna  

 Oliwier, Tomek, Lucyna, Olek i Emilia towarzyszą 
graczowi przez całą grę.  

 

Oliwier       Tomek       Lucyna          Olek          Emilia 

QuestCity w 9 językach 

Możesz grać w QuestCity w następujących językach:  polskim, 

angielskim, greckim, litewskim, łotewskim, niemieckim,  

norweskim, słoweńskim i tureckim. 
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Czy QuestCity nie niesie ze sobą zagrożeń?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Czy gra QuestCity jest odpłatna? 

 

 

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań? 

 

USK klasyfikuje QuestCity jako program edukacyjny   
 
Niemiecka organizacja "Entertainment Software Self-Regulation Body" (USK) uznała grę 

QuestCity za program edukacyjny klasyfikując ją jako “Dozwolona do użytku bez ograniczeń 

wiekowych zgodnie z Art. 14 niemieckiej Ustawy o ochronie dzieci i młodzieży". USK 

odpowiedzialna jest w Niemczech za klasyfikację gier komputerowych i zapewnienie, że są 

one dostępne dla dzieci i młodzieży wyłącznie wtedy gdy treści i zawartość gry jest adekwatna 

dla określonej grupy wiekowej odbiorców.  

 

Nagroda Comenius-EduMedia Seal z 2012 roku 
 
W 2012 roku gra QuestCity otrzymała nagrodę „Comenius-EduMedia Seal" za wyróżniające 
się kreatywne i pedagogiczne podejście do zastosowania mediów internetowych na rzecz 
edukacji dzieci i młodzieży. Eksperci z 10 europejskich krajów ocenili QuestCity jako grę 
edukacyjną z dużym potencjałem wsparcia procesu kształcenia i rozwoju kwalifikacji, która 
wiąże ze sobą podnoszenie wiedzy i zabawę na rzecz kształtowania prawidłowych zachowań 
w sytuacjach kryzysowych.  

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
www.sgsp.edu.pl 
mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński - tzweglinski@sgsp.edu.pl, +48 225617355 
kpt. dr inż. Paweł Gromek –  pgromek@sgsp.edu.pl, +48 225617501 
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Bełtowski - gbeltowski@sgsp.edu.pl, +48 225617746, +48 693888812 

 

INFORMACJA O GRZE NA STRNIE SGSP: https://www.sgsp.edu.pl/wspolpraca/questcity 

Czy QuestCity jest odpowiednio dostosowane do wieku graczy?  
 
Absolutnie tak! Twórcy QuestCity kładą szczególny nacisk na dostosowanie treści i zawartości gry do grupy jej odbiorców. 

Jednym z kluczowych wyzwań QuestCity jest spełnienie kluczowej zasada stworzenia gry przyjaznej dzieciom i rodzinie w 

związku z czym dzieci i młodzież grająca w grę nie będzie w żaden sposób narażona na szkodliwe treści. QuestCity zwraca 

szczególną uwagę na dostosowanie komunikacji do wieku graczy, jak również przestrzegania zasad wzajemnego szacunku, 

odpowiedzialności, przyjaznych relacji między graczami.  

Czy moje dane osobowe są wystarczająco chronione w QuestCity?  
 
Oczywiście! Jako gracz QuestCity rejestrujesz się przy użyciu swojego adresu e-mail. Nie potrzebujesz wpisywać swojego 

nazwiska lub adresu zamieszkania. Nie rozpowszechniamy w żaden sposób Twojego adresu e-mail. QuestCity zaleca używanie 

w grze swojej ksywki zamiast nazwiska celem personalizacji gracza. Przy zastosowaniu ksywki, powiązanie konta gracza z 

konkretną osobą jest niemożliwe.  
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Nie! Projektując grę QuestCity jej twórcy wypełniają społeczny cel edukacyjny. Dlatego też, w grę QuestCity można grać 

całkowicie nieodpłatnie teraz, jak i w przyszłości.  

 

mailto:tzweglinski@sgsp.edu.pl
mailto:pgromek@sgsp.edu.pl
mailto:gbeltowski@sgsp.edu.pl

