
 

Instrukcja: Jak podzielićć dużży plik na mniejsze częśęści za pomocąą 7-Zip 

 
Poniżej prezentujemy Państwu instrukcję dotyczącą widoku Menu po zalogowaniu się na 
konto  www.platformazakupowa.pl. Oznaczenia na zdjęciach są tożsame z kolorystyką 
tekstu, wg poniższej legendy: 
 
błękitny - oznacza akcję kliknięcia 
 
niebieski - oznacza konieczność wpisania / uzupełnienia treści 
 
czerwony - komunikat potwierdzający wykonanie działania lub inne ważne treści 
 
W przypadku dalszych pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Centrum Wsparcia 
Klienta  
pod numerem 22 101 02 02 lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
cwk@platformazakupowa.pl 
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Funkcja, która została przedstawiona w niniejszej instrukcji umożliwia podzielenie pliku 
(np. filmu) na kilka woluminów (stworzenie archiwum wieloczęściowego). Dzięki temu, 
możliwe będzie wysyłanie paczek o określonym rozmiarze do Zamawiającego (np. całego 
filmu w kilku częściach) 
 
 
W celu dzielenia pliku na części o określonym rozmiarze (np. 75mb) należy skorzystać z 
programu do archiwizacji 7-Zip (bezpłatne rozwiązanie) lub WinRAR (komercyjne 
rozwiązanie). 
Programy dostępne są na wiele platform sprzętowych, w tym między innymi Windows, 
Linux, Mac OS X. 
 
Instrukcja przedstawia obsługę programu 7-Zip (bezpłatnego rozwiązania) 

● Link do strony producenta 7-Zip (bezpłatne rozwiązanie) [kliknij tutaj] 
● Link do strony producenta WinRAR (komercyjne rozwiązanie) [kliknij tutaj] 

 
 

I. Dzielenie pliku na części (kompresja) 
 

 

 
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik, który chcesz podzielić na części. 

Następnie wybierz z listy, która się rozwinęła “7-Zip”. Pojawią się opcje związane z 
programem 7-Zip. Kliknij na opcję “Dodaj do archiwum…”[1]. 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.winrar.pl/winrar/pobierz


 
2. Pojawi się okno, w którym należy: 

a. Wybrać “Format archiwum” na “7z”, 
b. Wpisać lub wybrać “Rozmiar wolumin (bajty)” na 75M (oznacza to, że każdy 

z woluminów będzie miał rozmiar 75 megabajtów, 
c. Kliknąć na przycisk “OK”. 

 



 
3. Program przedstawi nam proces kompresowania, wraz z możliwością sprawdzenia: 

● Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia kompresji 
● Ile czasu pozostało do zakończenie kompresji (dzielenia na części) 
● Ile łącznie plików dzielimy na części 

  



 
4. Po zakończeniu kompresji dostępne będą dla nas pliki (części). Ilość części jest 

zależna od rozmiaru pliku docelowego. Każdy z tych plików jest nieodłączną 
częścią pliku docelowego. Wszystkie pliki (części) należy dołączyć Zamawiającemu 
w formularzu postępowania (składania oferty).  



II. Łączenie plików (części) na jeden plik (wypakowywanie) 
 

 
1. W celu połączenia plików (części) w jeden plik: 

a. Zadbaj, aby wszystkie części były w jednym miejscu (np. na pulpicie 
Twojego komputera), 

b. Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik oznaczony jako część pierwsza, 
c. Następnie wybierz z listy, która się rozwinęła “7-Zip”. Pojawią się opcje 

związane z programem 7-Zip. Kliknij na opcję “Wypakuj do...”[1] 
 
 
 

 
2. Program przedstawi nam proces wypakowywania plików, wraz z dodatkowymi 

informacjami. 
 



 
3. Po zakończeniu wypakowywanie właściwy plik będzie znajdował się w nowo 

utworzonym folderze.  


