
  

Jak spakować i rozpakować pliki 

 

 

System operacyjny Windows 10 zapewnia bardzo łatwy sposób na spakowanie dowolnego pliku 

(lub folderu) za pomocą programu narzędziowego o nazwie 7-zip (Seven Zip). Program jest 

zintegrowany z menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy 

dowolnego wybranego pliku lub folderu. 

Oto podstawowe kroki, które należy wykonać, aby spakować plik i utworzyć archiwum: 

1. Otwórz folder na swoim komputerze i wybierz dowolny plik (klikając go raz). Wybrałem 

pojedynczy plik o nazwie how-to send an email.docx. 

2. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. 

3. W menu kontekstowym powinno być widocznych kilka poleceń, takich jak na poniższym 

obrazku. 

 

4. Ponieważ chcemy spakować plik, musisz wybrać jedną z dwóch dolnych opcji: 

a. Opcja Add to archive… w rzeczywistości otworzy okno dialogowe aplikacji 7-zip i da Ci 

możliwość dostosowania archiwum. 

b. Opcja Add to how-to send an email.zip to właściwie najszybszy możliwy sposób na 

utworzenie archiwum. Oprogramowanie używa nazwy pliku i wybiera domyślny schemat 

kompresji (.zip), dzięki czemu można za pomocą dwóch kliknięć utworzyć archiwum .zip 

zawierające oryginalny plik. 

5. Teraz możesz użyć pliku how-to send an email.zip i wysłać go jako mniejszy 

(skompresowany) załącznik do wiadomości e-mail. 

Weź pod uwagę, że właśnie otrzymałeś (e-mailem) plik how-to send an email.zip i musisz 

pobrać (prawidłową frazą jest wypakowanie) znajdujący się w nim plik. 

Oto podstawowe kroki, które należy wykonać, aby wypakować pliki z archiwum: 

1. Użyj Eksploratora Windows i przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik .zip. 

2. Kliknij plik (raz), aby go zaznaczyć. 

3. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. 

4. W menu kontekstowym powinny być widoczne polecenia, takie jak na poniższym 

obrazku. 

 



 

 

5. Ponieważ chcesz wyodrębnić plik, powinieneś użyć jednej z dwóch głównych opcji. 

a. Extract here wyodrębni zawartość archiwum w bieżącym folderze. 

b. Polecenie Extract to “how-to send an email” utworzy folder o nazwie how-to send an email, 

a następnie wyodrębni zawartość archiwum w tym folderze. 

6. W zależności od tego, w jaki sposób rozpakowałeś, w bieżącym folderze lub w nowo 

utworzonym folderze (o nazwie how-to send an email) możesz znaleźć oryginalny „ how-

to send an email.docx”. Pomyślnie rozpakowałeś zawartość skompresowanego 

archiwum. 

 

Te same kroki, które zostały użyte dla pojedynczego pliku, można (dokładnie w ten sam 

sposób) wykorzystać do skompresowania folderu z całą jego zawartością (strukturą katalogów 

i plikami w każdym katalogu). Dokładnie ta sama zawartość zostanie odtworzona po 

wyodrębnieniu plików (archiwum jest dekompresowane). 

 

 

1) istnieją setki typów plików, a niektóre typy plików kompresują się lepiej niż inne; 2) istnieje 

wiele formatów archiwów wykorzystujących różne algorytmy i tworzących różne archiwa 

rozszerzeń. Niektóre przykłady to: 7z, ace, arc, arj, cab, dmg, lha, rar, zip i inne. 

 


