
VR First – wielkie możliwości 
wirtualnej rzeczywistości

Czym jest VR?

Jak powiedział Mark Zuckerberg, to 
„kolejna duża rzecz”, która zrewolucjonizuje nie 

tylko świat gier i szeroko pojętej rozrywki, ale także 
świat edukacji.

Prognoza Goldman Sachs:
do 2025 r. blisko 50 mld $

Źródło: http://it-manager.pl/po-technologie-vr-siegaja-
kolejne-branze/ 



Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RYNdiLrvwzA



Przykłady wykorzystania VR

rozrywka, szkolenia pracowników, edukacja
Źródło: https://www.gamearena.pl/pl/news/vr_w_grach-jaka_rzeczywistosc_czeka_nas_w_gamedavie/



Hardware VR
Najpopularniejsze na rynku gogle VR:

• HTC Vive

• Oculus Rift

• Samsung Gear

https://www.gamearena.pl/pl/news/vr_w_grach-jaka_rzeczywistosc_czeka_nas_w_gamedavie/
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Aplikacje
Wystraczą Google Cardboard + smartfon i już możesz 
testować:

• VirtualSpeech

• InMind

• Mondly

• Discovery VR, Wersal, Luwr etc.

• NASA Selfies

https://www.gamearena.pl/pl/news/vr_w_grach-jaka_rzeczywistosc_czeka_nas_w_gamedavie/
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Rozwiązania wdrożone w polskich uczelniach
• VR na Koźmińskim dla studentów prawa, finansów i 

zarządzania:

- przeprowadzanie oględzin miejsca przestępstwa;

- nauka współpracy i pomnażania zysków.

• Gra logistyczna „Pack Rage” z zastosowaniem VR stworzona 
m.in. dla studentów WSB we Wrocławiu:

- kształtowanie zdolności szybkiej analizy sytuacji, 
ćwiczenie refleksu;

- podstawowa wiedza z branży logistycznej.

• W SGGW dzięki VR można przenieść się na salę operacyjną 
Kliniki Dużych Zwierząt.

- uczestnictwo w operacji;

- poznanie szczegółów związanych z pracą naukową 
pracowników Kliniki.



Zalety czy wady VR?
• całkowita imersja w procesie nauki 

(efekt Proteusza),

• dokładna analiza zachowań każdego uczestnika,

• dostępność w czasie i miejscu wybranym przez 
użytkownika,

• możliwość uzależnienia.



Inicjatywa VR First
Akademicka inicjatywa stworzona, by dostarczyć
najnowocześniejsze technologie wszystkim
zainteresowanym rozwojem VR.

Program zachęca placówki naukowe z całego świata do
stworzenia dedykowanego laboratorium VR na ich
kampusie przy współpracy z firmą Crytek i innowatorami
w dziedzinie sprzętu VR.

Beneficjenci VR First mają nie tylko pełny dostęp do kodu
źródłowego pakietu programistycznego CryEngine, ale
także możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu w
oddziałach VR First.

Szczegóły: https://www.vrfirst.com/

https://www.vrfirst.com/


Przyszłość?

VR 
jako wstęp do rozszerzonej 

rzeczywistości

AR
Źródło: kadr z filmu Ready Player One, reżyseria S. Spielberg 



Źródła
FILMY ARTYKUŁY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3

&v=Ry--5VdjTUA

https://www.youtube.com/watch?v=aBQTtp_NbgI

https://www.youtube.com/watch?v=e0XNlsXnKp0

https://youtu.be/oBC9FzmGKKE

https://www.youtube.com/watch?v=opO17smGPXk

https://www.youtube.com/watch?v=8l9qRDMVNRY

https://www.youtube.com/watch?v=OOOVEpgIIJI

https://www.youtube.com/watch?v=lj6tVqbp9bk

http://it-manager.pl/po-technologie-vr-siegaja-

kolejne-branze/

https://centrumprasowe.wsb.pl/24318-pierwsza-

gra-vr-w-dydaktyce

https://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktual

nosc/gogle-vr-dla-studentow-prawa-zajecia-w-

rzeczywistosci-wirtualnej/ 

http://www.tomorrow.pro/wirtualna-rzeczywistosc-

uczelni-wyzszej/ 

https://vhil.stanford.edu/mm/2007/yee-proteus-

effect.pdf

https://www.strivr.com/report-soft-skills

https://www.pcworld.pl/news/Przewodnik-po-VR-

okulary-VR-gry-VR-aplikacje-i-inne-Wirtualna-

rzeczywistosc-w-pigulce,407043.html

https://planetagracza.pl/setki-uczelni-planuje-

wprowadzenie-kursow-vr/

https://pclab.pl/news67998.html



Dziękuję za uwagę.


