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Drukowanie w Excelu 

Futurolodzy zapowiadają rychłe nadejście ery „biura bez papieru”, w 

którym wszystkie informacje przekazywane będą drogą elektroniczną z 

komputera do komputera. Na razie jednak szerokie zastosowanie kompu-

terów nie tylko nie zmniejszyło zużycia papieru, ale nawet go zwiększy-

ło. Po prostu większość ludzi przyzwyczajona jest do czytania z kartki, a 

nie z monitora. Ukoronowaniem pracy jest więc dla nich wydruk na 

komputerowej drukarce. Tę lekcję poświęcamy właśnie drukowaniu da-

nych z arkusza Excela. 

Przed rozpoczęciem lekcji: 

1. Uruchom komputer, program Excel … 

2. … i otwórz skoroszyt Księgarnia. 
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Ustawienia strony 

Przed rozpoczęciem drukowania dobrze jest zdefiniować właściwe usta-

wienia strony. Nie dotyczy to zresztą tylko Excela, lecz wszystkich pro-

gramów windowsowych.  

1. Kliknij przycisk obok oznaczenia grupy Ustawienia strony na kar-

cie Układ strony. Ukaże się okienko dialogowe z czterema karta-

mi. Większość ustawień z tego okienka możesz zmieniać także 

przyciskami z tej grupy, ale pokazanie ich razem w okienku dialo-

gowym uznaliśmy za bardziej pedagogiczne. 

 

 

 

2. Na karcie Strona dokonaj ustawień według powyższego rysunku. 

Jakość wydruku możesz pozostawić niezmienioną. Zależy ona od 

typu podłączonej drukarki. 
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3. Na karcie Marginesy powinny być takie ustawienia. 

 

4. A na karcie Nagłówek/stopka i Arkusz ustawienia standardowe 

(nie zmieniaj ich). 

 

5. Na koniec kliknij przycisk OK, by zatwierdzić zdefiniowane usta-

wienia. 
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Obszar wydruku 

Drukowanie jest w Excelu nieco bardziej skomplikowane niż w innych 

programach. Może także przynosić przykre niespodzianki. Wynika to z 

tego, że w programie arkusza kalkulacyjnego, jakim jest Excel, nie zaw-

sze jest jasne, co ma być drukowane. W przypadku edytorów tekstu dru-

kuje się zwykle cały dokument – od początku do końca. W Excelu pracu-

jemy od początku na wielkim arkuszu, który wypełniamy tylko w niektó-

rych miejscach.  

Jeśli tego specjalnie nie sprecyzujemy, to Excel stara się wydrukować 

cały „arkusz z danymi”. Do „arkusza z danymi” zaliczane są wiersze le-

żące powyżej ostatniego wiersza, w którym dokonaliśmy jakiegoś zapisu 

i kolumny leżące na lewo od ostatniej kolumny, do której coś wpisali-

śmy. Wystarczy więc, że coś kiedyś wpisaliśmy do jakiejś odległej ko-

mórki, by Excel wydrukował mnóstwo kartek papieru i to w większości 

pustych. Dlatego też: 

WAŻNE!!! 

Aby uniknąć niepotrzebnych zaskoczeń, ustawiaj zawsze przed 

drukowaniem obszar wydruku. 

Robi się to w następujący sposób: 

1. Zaznacz cały obszar arkusza, do którego wpisaliśmy jakieś istotne 

dane. W naszym przykładzie powinno to być A1:G14. 

2. Wydaj polecenie Układ strony  Obszar wydruku   

Ustaw obszar wydruku. 

 

https://dladino.pl/sklep/ms-office/
https://dladino.pl/sklep/ms-office/
https://dladino.pl/sklep/ms-office/
https://dladino.pl/sklep/ms-office/
https://dladino.pl/sklep/ms-office/
https://dladino.pl/sklep/ms-office/


Są to fragmenty książki pod tytułem  161 

„Microsoft Office (Word i Excel). Instrukcja obsługi 

krok po kroku dla dinozaurów" 

Do nabycia (w formie papierowej)  

w księgarni internetowej dladino.pl  

Powiedzieliśmy Excelowi, że jeśli chodzi o wydruki, to interesuje nas 

tylko zdefiniowany zakres komórek. 

3. Kliknij dowolną komórkę. 

Spójrz na arkusz. Pojawiła się na nim przerywana linia zakreślająca zde-

finiowany obszar drukowania.  

 

Widoczna jest także inna linia pionowa. Określa ona podział strony. Po 

prostu według aktualnie obowiązujących ustawień Excel nie jest w stanie 

zmieścić całego obszaru drukowania na jednej stronie. Kolumna G już 

się na niej nie zmieści i program będzie musiał ją wydrukować oddziel-

nie na drugiej stronie. 

Jeśli linia pokazująca podział na strony wypadła u Ciebie gdzieś indziej, to postaraj 

się sprawić, by wypadła ona w tym samym miejscu, jak na naszym rysunku. (Najpro-

ściej poprzez zmianę szerokości niektórych kolumn – patrz strona 110.) Jeśli tego nie 

zrobisz, to efekt niektórych następnych ćwiczeń tej lekcji będzie u Ciebie inny. A 

chcemy Cię nauczyć, co zrobić właśnie w takim niefortunnym przypadku, gdy kawałek 

zestawienia nie mieści się na stronie. 
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Drukujemy – podgląd  

Przystąpmy do właściwego drukowania.  

1. Wydaj polecenie Plik  Drukuj. Przechodzisz do karty Druko-

wanie w widoku Backstage. 

Większą część tej karty zajmuje podgląd wydruku. Następna nasza 

rada, dotyczy uważnego oglądania arkusza przed jego wydrukowa-

niem, właśnie na podglądzie wydruku. Pozwoli Ci to sprawdzić wy-

gląd wydruku przed niepotrzebnym marnowaniem papieru.  

 

2. Spójrz najpierw na dół ekranu. Napis 1 z 2 oznacza że widzimy 

pierwszą z dwóch stron, które się mają wydrukować. Kliknij w 

przycisk Następna strona. Przejdziesz teraz do podglądu drugiej 

strony. Jest tam tylko liczba reprezentująca kurs dolara. Oczywiście 

taki podział na strony jest bez sensu. Zaraz pokażemy, jak sobie 

można z tym poradzić. 

Można próbować tak manipulować szerokościami komórek i margine-

sami, by zmieścić wszystko na jednej stronie. Teraz pokażemy Ci, jak 
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można taki problem rozwiązać w najprostszy sposób – wykorzystując 

mądrość i uczynność Excela. 

Na lewo od podglądu wydruku widzisz rząd przycisków do zmiany pa-

rametrów wydruku. Na przycisku wyświetlana jest aktualna wartość da-

nego ustawienia. Kliknięcie w przycisk spowoduje wyświetlenie się listy 

z innymi możliwościami. 

3. Znajdź przycisk z napisem Rozmiar rzeczywisty (być może bę-

dziesz musiał przewinąć przyciski). Kliknij. Rozwinie się lista z 

możliwymi sposobami wpasowania zawartości arkusza na stronach. 

 

4. Z listy wybierz Dopasuj arkusz do jednej strony. 

 

Spójrz na podgląd wydruku. Wszystko zmieściło się na jednej stronie. 

Na dole ekranu jest teraz napis 1 z 1. 
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Drukowanie 

1. Nie będziemy zmieniali żadnych innych ustawień drukowania. 

Upewnij się tylko, czy w obszarze Drukarka wybrana jest właści-

wa drukarka i czy jest ona podłączona do komputera i włączona. 

Jeśli wszystko zostało dobrze ustawione, to sama czynność 

drukowania jest już dziecinnie prosta. Wydrukuje się po pro-

stu to, co widzisz na podglądzie wydruku. Jeśli do komputera, 

na którym przerabiasz ten samouczek, nie masz podłączonej 

drukarki, to niedużo straciłeś – pomiń tylko ostatni punkt.  

 

2. Będąc ciągle na karcie drukowania widoku Backstage kliknij przy-

cisk Drukuj.  

Jeśli teraz będziesz miał jakieś problemy z wydrukiem, to będą one ra-

czej związane z drukarką i jej właściwym zainstalowaniem w systemie 

Windows a nie z Excelem. 

Ponieważ to już koniec ostatniej lekcji, to możesz wyjść z Excela. 
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