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Клавишни комбинации за Excel 2010  – разни 

Клавиш Описание 

ESC Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.  
Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.  

Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния 
режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.  

BACKSPACE 
 

Изтрива един знак отляво в лентата за формули. 
Също така изтрива съдържанието на активната клетка. 

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точката на вмъкване.   

DELETE Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането 
или коментарите на клетките.  
В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване. 

HOME Преминава към началото на реда в работен лист.  
Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.  

Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.  

CTRL+HOME преминава в началото на работния лист.  

CTRL+SHIFT+HOME разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.   

END END включва режима на прекратяване. В режим на прекратяване можете след това да натиснете клавиш със 
стрелка, за да се придвижите до следващата непразна клетка в същата колона като активната клетка. Ако 
клетките са празни, натискането на клавиша END, последвано от клавиш със стрелка, премества към 
последната клетка в реда или колоната.  
END също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.  

CTRL+END преминава в последната клетка на работния лист до най-долния използван ред на най-дясната 
използвана колона. Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+END премества курсора в края на текста.  

CTRL+SHIFT+END разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния 
десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+SHIFT+END избира целия текст в лентата за формули 
от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.  

PAGE UP Преминава един екран нагоре в работен лист.  
ALT+PAGE UP преминава един екран наляво в работния лист.  

CTRL+PAGE UP преминава към предишния лист в работната книга.  

CTRL+SHIFT+PAGE UP избира текущия и предишния лист в работна книга.   

PAGE DOWN Преминава един екран надолу в работния лист.  
ALT+PAGE DOWN преминава един екран надясно в работния лист.  

CTRL+PAGE DOWN преминава към следващия лист в работната книга.  

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN избира текущия и следващия лист в работната книга.   
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КЛАВИШИ СЪС 
СТРЕЛКИ 

Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.  
CTRL+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА премества ръба на текущата област на данните в работен лист. 

SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки с една клетка.  

CTRL+SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата 
колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до 
следващата непразна клетка.  

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато 
е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. 
Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на раздели.  

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню 
или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.  

СТРЕЛКА НАДОЛУ или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ отваря избрания падащ списък.  

ENTER Завършва въвеждането в клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по 
подразбиране).  
Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.  

Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието 
за избраната команда.  

ALT+ENTER започва нов ред в същата клетка.  

CTRL+ENTER запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.  

SHIFT+ENTER завършва запис на клетка и избира клетката отгоре.  

ИНТЕРВАЛ В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка. 
CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цяла колона в работен лист. SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира цял ред в работен лист. 
CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.  

• Ако в работния лист има данни, с CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избира текущата област. Второто натискане на 
CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира текущата област и сумарните й редове. Трето натискане на 
CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.  

• Когато е избран обект, с натискане на клавишите CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избират всички обекти в работен 
лист.  

ALT+ИНТЕРВАЛ показва менюто "Контрол" за прозореца на Excel.  

TAB Преминава една клетка надясно в работния лист.  
Придвижва се между отключените клетки в защитен работен лист.  

Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.  

SHIFT+TAB преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов 
прозорец.  

CTRL+TAB превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.  

CTRL+SHIFT+TAB превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.  


