
Noklikšķiniet, lai rediģētu 
virsraksta stilu 

Noklikšķiniet, lai rediģētu 
pamatteksta kopiju. 
 

Excel 2010 īsinājumtaustiņi 
Funkciju taustiņi 

Taustiņš Apraksts 

F1 Tiek atvērta uzdevumrūts Excel palīdzība. 
CTRL+F1 rāda vai paslēpj lenti. 
 
ALT+F1 izveido pašreizējā datu diapazona iegultu diagrammu. 
 
ALT+SHIFT+F1 ievieto jaunu darblapu. 

F2 
 

Tiek rediģēta aktīvā šūna un šūnas satura beigās tiek novietots ievietošanas punkts. Kad rediģēšana šūnā 
ir izslēgta, ievietošanas punkts tiek pārvietots uz formulu joslu. 
 
SHIFT+F2 pievieno vai rediģē šūnas komentāru. 
 
CTRL+F2 Backstage skata cilnē Drukāšana atver drukas priekšskatījuma apgabalu. 

F3 Tiek atvērts dialoglodziņš Nosaukumaielīmēšana. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja darbgrāmatā ir esoši 
nosaukumi. 
 
SHIFT+F3 atver dialoglodziņu Funkcijas ievietošana. 

F4 Tiek atkārtota pēdējā komanda vai darbība, ja tas ir iespējams. 
Ja formulā ir atlasīta šūnas atsauce, F4 ļauj izvēlēties visas iespējamās absolūto un relatīvo atsauču 
kombinācijas. 
 
CTRL+F4 aizver atlasītās darbgrāmatas logu. 
 
ALT+F4 aizver programmu Excel. 

F5 Tiek atvērts dialoglodziņš Došanās uz. 
 
CTRL+F5 atjauno atlasītās darbgrāmatas loga izmērus. 

F6 Pārslēdz starp darbgrāmatu, lenti, uzdevumrūti un tālummaiņas vadīklām. Sadalītā darblapā  
(izvēlne Skats, elements Pārvaldīt šo logu, Sasaldēt rūtis un komanda Sadalīt logu) F6, pārslēdzoties 
starp rūtīm un lentes apgabalu, ietver sadalītās rūtis. 
 
SHIFT+F6 pārslēdz starp darbgrāmatu, tālummaiņas vadīklām, uzdevumrūti un lenti. 
 
CTRL+F6 pārslēdz uz nākamo darbgrāmatas logu, ja atvērti vairāki darbgrāmatas logi. 

F7 Tiek atvērts dialoglodziņš Pareizrakstība, lai aktīvajā darblapā vai atlasītajā diapazonā pārbaudītu 
pareizrakstību. 
 
CTRL+F7 darbgrāmatas logā, ja tas nav maksimizēts, izpilda komandu Pārvietot. Lai pārvietotu logu, lietojiet 
bulttaustiņus un, kad pārvietošana pabeigta, nospiediet taustiņu ENTER vai ESC, lai atceltu šo režīmu. 

F8 Tiek ieslēgts vai izslēgts paplašināšanas režīms. Paplašināšanas režīmā statusa rindā tiek rādīts Paplašināta 
atlase, un bulttaustiņi paplašina atlasi. 
 
SHIFT+8 ļauj ar bulttaustiņu palīdzību šūnu atlasei pievienot tai blakus neesošu šūnu vai diapazonu. 
 
CTRL+F8 izpilda komandu Mainīt izmērus (darbgrāmatas loga vadības izvēlnē), ja darbgrāmata nav 
maksimizēta. 
 
ALT+F8 atver dialoglodziņu Makro, lai izveidotu, palaistu, rediģētu vai dzēstu makro. 
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Excel 2010 īsinājumtaustiņi - 
īsinājumtaustiņu kombinācijas ar taustiņu Ctrl 

Taustiņš Apraksts 

F9 Tiek aprēķinātas visas darblapas visās atvērtajās darbgrāmatās. 
 
SHIFT+F9 aprēķina aktīvo darblapu. 
 
CTRL+ALT+F9 aprēķina visu atvērto darbgrāmatu visas darblapas, neraugoties uz to, vai tās kopš pēdējās 
aprēķināšanas tika mainītas. 
 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 vēlreiz pārbauda atkarīgās formulas un pēc tam aprēķina visu atvērto darbgrāmatu 
visas šūnas, ieskaitot tās, kuras nav atzīmētas, ka tās ir jāaprēķina. 
 
CTRL+F9 minimizē darbgrāmatas logu par ikonu. 

F10 Tiek ieslēgti vai izslēgti taustiņpadomi. (To pašu darbību var veikt, nospiežot taustiņu ALT.) 
 
SHIFT+F10 atver atlasītā vienuma īsinājumizvēlni. 
 
ALT+SHIFT+F10 atver pogas Kļūdu pārbaude izvēlni vai ziņojumu. 
 
CTRL+F10 maksimizē vai atjauno atlasīto darbgrāmatas logu. 

F11 Atsevišķā diagrammas lapā tiek izveidota pašreizējā datu diapazona diagramma. 
 
SHIFT+F11 ievieto jaunu darblapu. 
 
ALT+F11 atver Microsoft Visual Basic For Applications redaktoru, kur, izmantojot valodu Visual Basic for 
Applications (VBA), var izveidot makro. 

F12 Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāšana kā. 
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