
Klõpsake pealkirja tiitlilaadi 
redigeerimiseks 

Klõpsake kehateksti 
redigeerimiseks. 
 

Excel 2010 kiirklahvid Koos juhtklahviga  
(CTRL) kasutatavad kiirklahvid 

Klahv Kirjeldus Klahv Kirjeldus 

CTRL+PgUp Vahetab töölehesakke vasakult 
paremale. 

CTRL+SHIFT+plussmärk (+) Kuvab dialoogiboksi Lisamine 
tühjade lahtrite lisamiseks. 

CTRL+PgDn Vahetab töölehesakke paremalt 
vasakule. 

CTRL+miinusmärk (-) Kuvab dialoogiboksi 
Kustutamine valitud lahtrite 
kustutamiseks. 

CTRL+SHIFT+( Toob peidust välja kõik valiku peidetud 
read. 

CTRL+; Sisestab tänase kuupäeva. 

CTRL+SHIFT+& Rakendab valitud lahtritele välisäärise. CTRL+' Kopeerib valemi aktiivse lahtri  
kohal olevast lahtrist aktiivsesse  
lahtrisse või valemiribale.  

CTRL+SHIFT_ Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise. CTRL+1 Kuvab dialoogiboksi Lahtrite 
vormindamine. 

CTRL+SHIFT+~ Rakendab üldise arvuvormingu.  CTRL+2  Rakendab või eemaldab  
paksu kirjavormingu. 

CTRL+SHIFT+$  Rakendab kahe kümnendkohaga  
valuutavormingu (negatiivsed arvud  
on sulgudes).  

CTRL+3 Rakendab või eemaldab  
kursiivvormingu. 

CTRL+SHIFT+%  Rakendab protsendivormingu ilma  
kümnendkohtadeta.  

CTRL+4  Rakendab või eemaldab 
allakriipsutuse.  

CTRL+SHIFT+^  Rakendab kahe kümnendkohaga 
arvuvormingu Teaduslik. 

CTRL+5  Rakendab või eemaldab 
läbikriipsutuse. 

CTRL+SHIFT+#  Rakendab päeva, kuu ja aastaga 
kuupäevavormingu. 

CTRL+6 Aktiveerib vaheldumisi 
objektide peitmise ja objektide 
kuvamise. 

CTRL+SHIFT+@ Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega 
EL või PL ajavormingu. 

CTRL+8  Kuvab või peidab  
liigendusmärke.  

CTRL+SHIFT+!  Rakendab kahe kümnendkohaga  
arvuvormingu, tuhandete eraldajaga ja  
miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste 
jaoks.  

CTRL+9  Peidab valitud read. 

CTRL+SHIFT+*  Valib praeguse ala aktiivsete lahtrite 
ümber. PivotTable-aruandes valib kogu  
PivotTable-aruande.  

CTRL+0  Peidab valitud veerud.  

CTRL+SHIFT+: Sisestab praeguse kellaaja.  CTRL+A  Valib kogu töölehe.  

CTRL+`  Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste  
ja valemite kuvamist töölehel.  

CTRL+SHIFT+A  Lisab argumentide nimed ja  
sulud, kui järjepunkt on  
valemis funktsiooni nimest  
paremal.  

CTRL+SHIFT+"  Kopeerib väärtuse aktiivse lahtri kohal 
olevast lahtrist aktiivsesse lahtrisse või 
valemiribale. 

CTRL+B Rakendab või eemaldab  
paksu vormingu.  



Klõpsake pealkirja tiitlilaadi 
redigeerimiseks 

Klõpsake kehateksti 
redigeerimiseks. 
 

Excel 2010 kiirklahvid – koos juhtklahviga  
(CTRL) kasutatavad kiirklahvid 

Klahv Kirjeldus Klahv Kirjeldus 

CTRL+C Kopeerib valitud lahtrid. CTRL+P Kuvab Microsoft Office Backstage'i vaates 
menüü Prindi. 

CTRL+D Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku 
kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu 
kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse. 

CTRL+SHIFT+P Avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine 
vahekaardil Font. 

CTRL+F Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus 
vahekaardil Otsi. 

CTRL+R Kasutab käsku Täida paremale valitud  
vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri  
sisu ja vormingu kopeerimiseks  
parempoolsetesse lahtritesse.  

CTRL+SHIFT+F Avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine  
vahekaardil Font. 

CTRL+S  Salvestab aktiivse faili selle praeguse  
nime, asukoha ja failivorminguga.  

CTRL+G  Kuvab dialoogiboksi Minek.  CTRL+T  Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine. 

CTRL+H Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus  
vahekaardil Asenda.  

CTRL+U Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.  

CTRL+I  Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.  CTRL+SHIFT+U Vaheldumisi kas laiendab või  
ahendab valemiriba.  

CTRL+K  Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine 
uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi 
Hüperlingi redigeerimine valitud 
olemasolevate hüperlinkide jaoks.  

CTRL+V  Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta  
ja asendab tehtud valikud. On saadaval 
ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu  
lõikamist või kopeerimist.  

CTRL+L Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.  CTRL+ALT+V  Kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine.  
On saadaval ainult pärast objekti, teksti 
või lahtrisisu lõikamist või kleepimist  
töölehel või mõnes muus programmis. 

CTRL+N  Loob uue tühja töövihiku. CTRL+W  Suleb valitud töövihiku akna.  

CTRL+O  Kuvab dialoogiboksi Avamine faili 
avamiseks või otsimiseks.  

CTRL+X Lõikab valitud lahtrid.  

CTRL+SHIFT+O  Valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.  CTRL+Y  Kordab võimalusel viimast käsku  
või toimingut. 

CTRL+Z Kasutab käsku Võta tagasi viimase käsu  
vastupidiseks muutmiseks või viimase  
tipitud kirje kustutamiseks.  

MÄRKUS.   Juhtklahvi (CTRL) kasutavaid kombinatsioone CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M  
ja CTRL+Q pole praegu ühelegi toimingule määratud. 
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