
 
 

Wykłady Artes Liberales  

- sylabus kursu  

„Kulturowa historia gier” 
 

Nazwa przedmiotu  Kulturowa historia gier 

Język przedmiotu polski 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o kulturze i 

religii)  

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Wiedza: – student/doktorant zna i rozumie: 

 historię najważniejszych gier kultury Zachodu i ich wpływ na 

współczesną kulturę grania 

 znaczenie gier dla rozwoju kultury i ich wzajemne interakcje 

Umiejętności – student/doktorant potrafi: 

 rozpoznawać, kategoryzować i łączyć w grupy problemowe 

konkretne gry 

 przewidywać trendy rozwojowe kultury gier w oparciu o jej 

historię 

Kompetencje społeczne – student/doktorant jest gotów do: 

 brania udziału w debacie o historii gier, odróżniając rzetelne i 

nierzetelne historiografie i krytycznie podchodząc do 

prezentowanych faktów 

 wykorzystania tradycji kultury gier w praktyce zawodowej 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

Tomasz Z. Majkowski 

Sposób realizacji wykład 

Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 

3 punkty ECTS (w przypadku przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

pozytywnej oceny) lub zaliczenie na podstawie obecności (bez 

punktów ECTS)  

Bilans punktów ECTS 1 ECTS: uczestnictwo w wykładzie (30 h) 

1 ECTS: przygotowanie do wykładu, w tym studiowanie literatury (20 

h) 

1 ECTS: przygotowanie do egzaminu (30 h) 

Stosowane metody dydaktyczne Wykład informacyjny, wykład problemowy 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu 

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru 

Treści przedmiotu 1. Kultura gier a kultura zabawy, miejsce gier w porządku 

rozwoju cywilizacji 

2. Gry sportowe i ruchowe 

3. Gry kościane i kultura hazardu 

4. Gry karciane i rozwój kart do gry 

5. Starożytne gry planszowe 

6. Nowożytne gry planszowe 

7. Narracyjne gry fabularne 

8. Gry parateatralne od żywych obrazów do LARPów 



9. Mechaniczne automaty do gier 

10. Gry cyfrowe: pierwsze eksperymenty i kultura arcade 

11. Gry cyfrowe: komputery ośmio- i szesnastobitowe 

12. Gry cyfrowe: współczesna kultura gier cyfrowych 

13. Gry stosowane i edukacyjne  

14. Gry mobilne i w rzeczywistościach poszerzonych 

15. W stronę innej historii gier 
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