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ZASTOSOWANIA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W EDUKACJI  

 
W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w edukacji. Na 

szczególną uwagę zasługuje wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality – VR), definiowana jako 
sposób użycia technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego 
świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej i fizycznej obecności (Burdea i Coiffet, 2004, 
s. 20). 

Wirtualna rzeczywistość jest definiowana przez dwa pojęcia (Brzostek-Pawłowska, 2009, s.8): 
- imersję (zanurzenie) – zdolność środowiska wygenerowanego komputerowo do sprawiania 

wrażenia, że użytkownik jest częścią sztucznego środowiska,  
- interakcję – stałe utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem dzięki wymianie informacji i 

zadawaniu pytań.  
W niniejszym opracowaniu podejmuję się analizy zastosowań jednej z nowoczesnych 

technologii w edukacji – wirtualnej rzeczywistości.  Wspomniana technologia informacyjna służy 
generowaniu obrazów przestrzennych i umożliwia przeniesienie użytkownika w wirtualny świat 
przypominający rzeczywiste otoczenie (Furmanek, 2014, s. 121). Generacja nowego świata odbywa 
się komputerowo przy użyciu techniki 3D (Dejnaka, 2012, s.30). Wirtualne środowisko (ang. 
Virtual Environments – VE) w którym można się poruszać i oddziaływać w czasie rzeczywistym 
wykorzystuje jeden bądź kilka zmysłów użytkownika (Stepaniuk, 2011, s. 75).  

Wirtualna rzeczywistość to trójwymiarowe środowisko skonstruowane komputerowo, 
pozwalające użytkownikowi na poruszanie się i interakcję, której wynikiem jest stymulacja jednego 
z pięciu zmysłów człowieka. S. Bryson definiuje VR jako „nowy paradygmat interfejsu, który 
używa komputery i interfejsy komputerów do stworzenia efektu trójwymiarowego świata, w którym 
użytkownik wchodzi w interakcję bezpośrednio z wirtualnymi przedmiotami” (Bryson, 1996, s. 62).  

Rozwój nowoczesnych technologii przyczynił się do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości 
w edukacji. Wybrane obszary zastosowań VR na tym polu przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 
Wybrane obszary zastosowań VR w edukacji 

 

Obszar zastosowań Realizacja Opis 

Laboratoria i 
światy wirtualne 

Firma Labster, Dania 
[1] 

Narzędzie – wirtualne elektroskopy elektronowe, analizatory 
chemiczne. Zastosowanie - innowacyjne użycie technologii 
wirtualnej zwiększające zaangażowanie studentów, wykorzystanie 
nowych metod nauczania przez Michaela Bodekaera (Siwak, 2016, 
s.32-33; Bodekaer, 2015) 

Edukacja w 
szkołach wyższych 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego (SGGW) w 
Warszawie, Polska [2] 

Narzędzia - aplikacja VR, okulary HTC Vive. Zastosowanie - 
symulacja operacji w Klinice Dużych Zwierząt, poczucie realności 
dzięki doświadczeniu obejmującemu wiele zmysłów – wzrok, 
słuch, dotyk (SGGW, 2017) 

Politechnika Śląska w 
Gliwicach, Polska [3] 

Narzędzie – rzutnik z obrazami 3D. Cave 3D – jaskinia wirtualnej 
rzeczywistości, umożliwia trójwymiarową wizualizację projektów, 
wyświetlanie przestrzennego obrazu stereoskopowego na 3 
prostopadłych powierzchniach i podłodze, wyświetlanie aplikacji 
interaktywnych z możliwością oddziaływania użytkownika z 
elementami wyświetlanego obrazu, znalazła zastosowanie z 
rehabilitacji dzieci, które chętniej wykonują ćwiczenia dzięki 
atrakcyjnej – nowoczesnej formie ich zaoferowania  
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Wirtualny 
symulator 

Firma Tomorrow, 
Polska [4] 

Narzędzia – aplikacja VR, okulary Oculus Rift. Zastosowanie – 
symulator kolejowy, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do 
stworzenia precyzyjnego narzędzia szkoleniowego z różnych 
zakresów: oszczędnej jazdy, napraw drobnych awarii, poprawy 
umiejętności maszynistów 

Edukacja w 
szkołach 
podstawowych 

Firma Tomorrow, 
Polska [5] 

Narzędzia – aplikacja VR, okulary Oculus Rift. Zastosowanie – 
aplikacja do nauki dobrych zachowań oraz podejmowania 
odpowiednich decyzji związanych z ruchem ulicznym i 
bezpieczeństwem. Program społeczno – edukacyjny „Autostrada do 
szkoły” stworzono z myślą o dzieciach szkół podstawowych klas 1-3, 
możliwości programu zostały zaprezentowane w trakcie Festiwalu 
Nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (rysunek nr 1) 

Szkolenia 
jednostek 
wojskowych 

Firma OBRUM, Polska 
[6] 

Narzędzie – Cave 3D. Zastosowanie – budowanie wirtualnych 
środowisk (VE), tworzenie prototypów, przeprowadzanie symulacji 
procesów i procedur, wizualizacja wykonanej pracy zapewniająca 
zmniejszenie kosztów prototypowania, wzrost efektywności 
prowadzenia prac projektowych, łatwiejsze przyswajanie wiedzy 
przez użytkowników systemu 

Szkolenia 
żołnierzy (pilotów 
pojazdów, 
skoczków 
spadochronowych) 

Armia Stanów 
Zjednoczonych 
(Dismounted Soldier 
Training System) [7] 

W trakcie symulacji żołnierz wyposażony m.in. w karabin i info-
hełm przemieszcza się po wirtualnym polu walki. Możliwe jest 
szkolenie całego oddziału w ramach jednej sieci komputerowej i 
połączeniu wielu stanowisk szkoleniowych. Przykładowy układ w 
trakcie szkolenia żołnierzy z zastosowaniem Dismounted Soldier 
Training System przedstawia rysunek nr 2 

Szkolenia w 
medycynie i 
energetyce 
atomowej 

Mojo Apps Sp. z o.o. 
Sp. k., Polska [8] 

Szkolenia symulujące warunki zagrożenia stanu zdrowia i życia 
człowieka dzięki zastosowaniu VR są możliwe do przeprowadzenia, 
w szczególności w medycznie (np. wirtualne operacje), energetyce 
atomowej (np. ograniczenie narażenia pracownika na 
promieniowanie jonizujące). Przykładową wizualizację mającą 
zastosowanie w medycynie przedstawia rysunek nr 3 

Szkolenia 
pracowników, 
klientów, studentów 

MUVE (Multiuser 
Virtual Environment) 

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, dyskusje prowadzone w czasie 
rzeczywistym, np. szkolenia w MUVE przedstawia rysunek nr 4 

VR laboratorium VRLab, Niemcy 

Studenci na kierunku “Media and communication computer science” 
mają możliwość korzystania z wirtualnego laboratorium. Dostępne są 
dwa techniczne systemy projekcyjne, umożliwiające trójwymiarowe 
wideo i dane komputerowe dające wrażenie przestrzennego obrazu. 
Możliwości VR laboratorium prezentuje rysunek nr 5 

Nauka języków 
obcych 

Firma ImmerseMe, 
Nowa Zelandia [9] 

Narzędzie – aplikacja ImmerseMe, okulary VR. Zastosowanie – 
nauka 9 języków obcych (niemieckiego, hiszpańskiego, 
francuskiego, angielskiego, japońskiego, chińskiego, włoskiego, 
greckiego i indonezyjskiego) w wersji: studenckiej, podróżniczej i 
biznesowej, możliwych 500 scenariuszy  

Nauka języków 
obcych, kultury, 
anatomii człowieka 

Language Room – 
Unimersiv, Kalifornia 
[10] 

Narzędzia – platforma VR, aplikacja VR dostosowana do sprzętu - 
Samsung Gear VR, Oculus Rift, Daydream, Cardboard, HTC Vive. 
Zastosowanie – nauka języków obcych (Language Room), kultury 
(Akropol, Rzym, Titanic), anatomii człowieka, nauka o 
dinozaurach, zwiedzanie stacji kosmicznej 

Nauka języków 
obcych i kultury 

Virtual Speech,   
Wielka Brytania [11] 

Narzędzia – aplikacja VR, okulary Cardboard. Zastosowanie – 
nauka języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
portugalskiego, niemieckiego), przemówień publicznych 

Gra edukacyjna MythicOwl, Polska [12] 
Seabed Prelude to pierwsza gra edukacyjna VR w polskiej produkcji 
(rysunek 6). Gra pozwala rozwijać umiejętności muzyczne i 
zręcznościowe, takie jak czytanie nut czy kształtowanie poczucia rytmu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyszczególnionych stron internetowych i źródeł.  
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Rysunek nr 1. Lekcja festiwalowa prowadzona przez mgr Teresę Długosz w trakcie Festiwalu 
Nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2017 
 

 
Fot. Maciej Górski 

 
Rysunek nr 2. Przykładowy układ w trakcie szkolenia żołnierzy z zastosowaniem Dismounted 

Soldier Training System 

 
Źródło: Bink Martin, Ingurgio Victor, James David, Miller II John (2015), Training 

Capability Data for Dismounted Soldier Training System, United States Army Research Institute 
for the Behavioral and Social Sciences, Stany Zjednoczone, s. 5.  
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Rysunek nr 3. Wizualizacja pochodząca z Operatiomed VR mająca zastosowanie w branży 
medycznej 
 

 
Źródło: https://mojoapps.co/pl/portfolio/operatiomed-vr/ 

 
Rysunek nr 4. Szkolenia w MUVE – sale wykładowe, laboratoria, warsztaty 

 
 
Źródło: Brzostek-Pawłowska Jolanta (2009), Imersyjna edukacja: zastosowania wirtualnej 

rzeczywistości w elektronicznych kursach, [w:] E-learning. Realny i wirtualny świat, Jolanta 
Brzostek-Pawłowska (red.), Warszawa, s. 18.  

 
Rysunek nr 5. Model demonstracyjny systemu projekcyjnego.  

 
Źródło: http://vrlab.reutlingen-university.de/web/en/das-vrlab [13] 
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Rysunek 6. Gra edukacyjna – Seabed Prelude 

 
 
Źródło: https://gry.interia.pl/newsy/news-seabed-prelude-odkryj-podwodna-tajemnice-w-

najnowszej-vr-owe,nId,2358082  
 
Wirtualna rzeczywistość może zwiększyć atrakcyjność materiałów edukacyjnych dzięki 

innowacyjnej formie ich prezentowania. Technologia pomimo, że wzbudza wiele kontrowersji 
zwiększa wydajność uczenia się, ułatwia użyteczność, poprawia interakcję, pomaga w rekonstrukcji 
i poruszaniu się w nieistniejących środowiskach, ułatwia osobom niepełnosprawnym dostęp 
do wiedzy (Martirosov, Kopecek, 2017, s. 4).  

Ponadto, należy podkreślić szczególne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie. 
Zgodnie z rysunkiem nr 3 młodzi lekarze już na początku swojej drogi naukowej mogą oswajać się 
z zawodem, zaczynając od nauki anatomii w wirtualnym świecie (przy zastosowaniu dokładnej 
wizualizacji), poprzez możliwość oglądania na bieżąco nagrań operacji (za pomocą kamer 360), 
kończąc na symulacjach skomplikowanych operacji.  VR w medycynie ma zastosowanie 
w chirurgii, diagnostyce, psychoterapii, leczeniu bólu. Wysokiej jakości sprzęt typu gogle VR (np. 
Oculus Rift, HoloLens czy HTC Vive) ułatwia pracę neurochirurgom. Zestaw VR umożliwia 
oglądanie trójwymiarowego obrazu mózgu, poznanie struktury mózgu a przez to zaplanowanie 
operacji tak, aby przebiegła jak najbezpieczniej dla chorego.  

Zestawiając zastosowanie VR w edukacji z innymi branżami, rynek edukacyjny pozostaje 
nadal z tyłu, o czym pisze Varsav VR, Goldman Sachs, PwC (rysunek nr 7).  
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Rysunek nr 7. Struktura światowego rynku VR w 2025 roku.  

 
Źródło: https://www.farmaprom.pl/pl/czy-technologie-vr-i-ar-zawladna-swiatem-juz-teraz-

rewolucjonizuja-branze-medyczna-i-farmaceutyczna/ [14] 
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