
  

Przed wydrukowaniem dokumentu możemy 
zobaczyć jak będzie wyglądał po jego 
wydrukowaniu. Aby to wykonać należy z górnego 
menu wybrać opcję Plik  Podgląd wydruku→

W otwartym oknie możemy przejrzeć strona po stronie jak będzie 
wyglądał nasz dokument po wydrukowaniu.

Ikony do przeglądania 
kolejnych stron dokumentów

Ikony do szybkiego przejścia 
na początek lub koniec 
dokumentu

Zmiana powiększenia widoku 
dokumentu (można to zrobić 
również przez CTRL+rolka 
myszki)

Zamknięcie widoku podglądu 
i powrót do edycji 
dokumentu

Odczytanie ilości stron w dokumencie i odczytanie aktualnego 
położenia kursora położenia.
Zapis 1/6 oznacza, że kursor znajduje się na stronie 1 a cały 
dokument posiada 6 stron.

Drukowanie – podgląd wydruku



  

Drukowanie dokumentu
Podczas zajęć uczniowie nie będą drukowali dokumentów na drukarce. Ale zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania pozwoli na wykorzystanie zapisywania do 
pliku .pdf dokumentu, który będzie wyglądał identycznie jak na wydruku. Dodatkowo program umożliwi zapisanie wydruku tym, którzy drukarki nie posiadają.
UWAGA: aby korzystać z w/w oprogramowania należy je pobrać i zainstalować w systemie. Po zainstalowaniu będzie widoczna drukarka oznaczona jako doPDF.

Aby dokument wydrukować należy z górnego 
menu wybrać polecenie Plik  Drukuj→

Przed wydrukowaniem dokumentu należy w 
otwartym oknie wybrać drukarkę do PDF, 
oraz określić parametry wydruku

Zaznaczenie tego pola 
wydrukuje cały dokument

Wpisanie w polu Strony liczby 
spowoduje wydrukowanie 
strony o podanym numerze

Wpisanie w polu Strony liczb 
oddzielonych myślnikiem 
spowoduje wydrukowanie 
zakresu np. od 2 do 5

Wpisanie w polu Strony liczb 
oddzielonych przecinkiem 
spowoduje wydrukowanie 
wymienionych stron np. 2 i 4 i 6

Powyższe kombinacje mogą być 
mieszane. Ustawienia z przykładu 
wydrukują strony od 1 do 4 oraz 
stronę 6

Wydrukowanie dokumentu 
(lub wybranych stron) od 
ostatniej do pierwszej



  

Często zachodzi potrzeba wydrukowania tylko wybranego fragmentu strony. W takiej sytuacji 
należy zaznaczyć interesujący nas fragment i wybrać z górnego menu polecenie Plik  Drukuj→

W otwartym oknie drukowania 
należy zaznaczyć pole Zaznaczenie
Wtedy na podglądzie wydruku 
zostanie pokazany tylko 
zaznaczony fragment tekstu

Drukowanie dokumentu



  

Drukowanie dokumentu

Po wybraniu wszystkich parametrów 
wydruków zatwierdzamy wybór 
przyciskiem OK

Po wybraniu przycisku OK w oknie drukowania otworzy się okno programu DoPDF 
umożliwiające wskazanie miejsca zapisania drukowanego dokumentu w formacie .pdf.

Przyciskając przycisk Przeglądaj 
wskażemy miejsce i nazwę pliku z 
drukowanym dokumentem

Po wskazaniu miejsca położenia 
pliku z wydrukiem zatwierdzamy 
to przyciskiem OK

Przed zatwierdzeniem wydruku warto 
wyczyścić pole Otwórz przeglądarkę. 
Jeżeli tego nie zrobimy po zapisaniu 
wydruku zostanie automatycznie otwarta 
przeglądarka plików .pdf
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