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Dzielenie dokumentów pdf  
Aby z wielostronicowego pliku pdf wydzielić pojedynczą czy kilka intersujących Państwa stron, 

proponujemy posłużenie się wbudowanymi w opcje drukowania możliwościami zapisywania 

plików jako pdf. Sposoby zapisywania plików mogą różnić się w zależności od zainstalowanego 

systemu operacyjnego. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze rozwiązania. 

I. Otwieramy interesujący Państwa plik pdf. 

II. Wybieramy opcję „drukuj” poprzez jedną z możliwych opcji: 

• rozwinięcie zakładki: plik -> drukuj  

• skrót klawiszy CTR+P 

• ikonkę drukarki w prawym górnym rogu 

 

 

 

 
  

rozwinięcie zakładki: plik -> drukuj  
 

ikonka drukarki w prawym górnym 

rogu 
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III. Po rozwinięciu menu drukowania, rozwijamy okienko, w którym wpisana jest nazwa 

drukarki i szukamy jednej z poniższych opcji: 

 

Opcja nr 1: Zapisz jako pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikamy w opcję „zapisz jako pdf”, a następnie, po rozwinięciu nowego okienka 

dialogowego, klikamy w opcję wyboru stron i wpisujemy zakres stron, które chcemy 

wydzielić z otwartego dokumentu pdf, a następnie klikamy w przycisk: Zapisz.  

System poprosi o zapisanie dokumentu w komputerze. 

 

 

1. Wybieramy zakres stron 

2. Następnie klikamy w przycisk: Zapisz,  

po czym zapisujemy dokument w komputerze 
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Opcja nr 2: Microsoft XPS Document Writer 

 

 
 

Klikamy w opcję „Microsoft XPS Document Writer”, a następnie, po rozwinięciu nowego 

okienka dialogowego, klikamy w opcję wyboru stron i wpisujemy zakres stron, które chcemy 

wydzielić z otwartego dokumentu pdf, a następnie klikamy w przycisk: Drukuj.  

System poprosi o zapisanie dokumentu w komputerze. 

UWAGA! W przypadku tej opcji plik nie zostanie zapisany w rozszerzeniu .pdf, a w 

rozszerzeniu .oxps. Jest to podobny format pliku, ale mogą pojawić się trudności w 

otworzeniu dokumentu na niektórych komputerach. Dlatego rekomendujemy stosowanie 

tego rozwiązania tylko w sytuacji braku innych opcji.

 

1. Wybieramy zakres stron 

2. Następnie klikamy w przycisk: Drukuj,  

po czym zapisujemy dokument w komputerze 
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Opcja nr 3: Microsoft Print to PDF 

 

 

 

Klikamy w opcję „Microsoft Print to PDF”, a następnie, po rozwinięciu nowego okienka 

dialogowego, klikamy w opcję wyboru stron i wpisujemy zakres stron, które chcemy 

wydzielić z otwartego dokumentu pdf, a następnie klikamy w przycisk: Drukuj.  

System poprosi o zapisanie dokumentu w komputerze. 

 

 

1. Wybieramy zakres stron 

2. Następnie klikamy w przycisk: Drukuj,  

po czym zapisujemy dokument w komputerze 
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IV. Otrzymujemy plik tylko ze wskazanymi stronami z całego dokumentu pdf. 

 

Innym rozwiązaniem do wydzielania poszczególnych stron z dokumentu pdf jest 

skorzystanie z dodatkowych programów, które mogą być zainstalowane na komputerze (np. 

PDF Creator). W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Państwa informatykiem. 

 

Jednocześnie ze względu na brak możliwości weryfikacji poziomu bezpieczeństwa, nie 

rekomendujemy korzystania z programów online, dostępnych w Internecie, które również 

umożliwiają wydzielanie strony lub kilku stron z wielostronicowego dokumentu pdf.   

 

 

 
 


