
Jak zostać testerem gier komputerowych? 

Niewątpliwie wielu fanów gier komputerowych upatruje w ich testowaniu wymarzone 

stanowisko pracy. W rzeczywistości jednak, oprócz dostępu do nikomu jeszcze 

nieznanych wersji gier, pracownik zatrudniony w firmie komputerowej otrzymuje 

również niezwykle odpowiedzialne zadanie, dodatkowo wymagające nie lada 

spostrzegawczości. Co należy zrobić, aby móc sprawdzić się w tej roli? Sprawdź, jak 

zostać testerem gier!  

Tester gier komputerowych – kiedy zabawa staje się obowiązkiem 

W pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę, że praca jako tester gier to nie tylko rozrywka. 

W rzeczywistości bywają i takie sytuacje, w których niewiele ma ona wspólnego z jakąkolwiek 

formą zabawy. W głównej mierze zadaniem testera jest skrupulatne analizowanie gier pod 

kątem występujących w nich błędów, co wymaga częstego przerywania rozgrywki. Niektóre 

wersje zaś… pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego też osoba zatrudniona na tym stanowisku 

powinna cechować się cierpliwością i umiejętnością wykonywania powtarzalnych czynności. 

Jak zostać testerem gier? 

Jeżeli chodzi o wymagania względem wykształcenia osób zajmujących się testowaniem gier, 

najczęściej jest ono indywidualnie określane przez poszczególnych pracodawców. Dla wielu z 

nich najważniejsza będzie bowiem dobra znajomość tego wirtualnego świata i umiejętność 

poruszania się po jego obszarach. Przełożeni niezwykle cenią sobie także doświadczenie w 

prowadzeniu rozgrywek, jak również umiejętność posługiwania się językiem gamerów. 

Większe firmy bardzo często preferują jednak, aby ich pracownicy posiadali wykształcenie 

kierunkowe, zatrudniając wyłącznie absolwentów studiów informatycznych. Obowiązkowym 

wymogiem na stanowisku testera gier komputerowych jest także doskonała znajomość języka 

angielskiego, bowiem to właśnie w nim tworzona jest największa ilość gier. 

Warto również pamiętać, że praca dla testera gier może przybierać bardzo różnorodne formy. 

Niezbędni są bowiem zarówno testerzy funkcjonalni, jak i testerzy językowi, którzy zajmują 

się badaniem treści gier pod względem poprawności. Każde z tych stanowisk wymaga jednak 

ogromnej odpowiedzialności i zaangażowania. 

Gdzie poszukiwać pracy jako tester gier komputerowych? 

Co do zasady, nie ma jednej skutecznej metody poszukiwania pracy jako tester gier 

komputerowych. Swojego szczęścia można bowiem poszukiwać zarówno na ogólnopolskich 

portalach z ogłoszeniami o pracę, jak i stronach pokroju The:Protocol, dedykowanych  

bezpośrednio zawodom z branży IT. Dobrym sposobem jest też przeglądanie bieżących ofert 

na stronach internetowych pracodawców oraz branie aktywnego udziału w dyskusjach, 

odbywających się na internetowych forach. 

Rozpoczęcie kariery jako tester gier komputerowych jest możliwe również poprzez wzięcie 

udziału w licznych betatestach, które nie tylko pozwalają zdobyć doświadczenie w tej 

dziedzinie, ale również są szansą na przyciągnięcie uwagi producentów, którzy finalnie mogą 

zdecydować się na płatną współpracę z najlepszymi użytkownikami. 

 

https://theprotocol.it/?kw=tester+gier

