
Щракнете, за да 
редактирате стила на 
заглавието 

Щракнете, за да редактирате 

копие на основния текст. 

 

Клавишни комбинации за Excel 2010 

Клавишни комбинации с Ctrl 

Клавиш Описание Клавиш Описание 

CTRL+PgUp Превключва между разделите на 
работните листове отляво надясно. 

CTRL+SHIFT+плюс 
(+) 

Показва диалоговия прозорец 
"Вмъкване" за вмъкване на 
празни клетки. 

CTRL+PgDn Превключва между разделите на 
работните листове отдясно наляво. 

CTRL+минус (-) Показва диалоговия прозорец 
"Изтриване" за изтриване на 
избраните клетки. 

CTRL+SHIFT+( Показва скрити редове в 
селекцията. 

CTRL+; Въвежда текущата дата. 

CTRL+SHIFT+& Прилага външна граница около 
избрани клетки. 

CTRL+' Копира в клетката или лентата за 
формули формула от клетката 
над активната клетка. 

CTRL+SHIFT_ Премахва външна граница от 
избрани клетки. 

CTRL+1 Показва диалоговия прозорец 
Форматиране на клетки. 

CTRL+SHIFT+~ Прилага общ числов формат. CTRL+2 Прилага или премахва получерно 
форматиране. 

CTRL+SHIFT+$ Прилага валутен формат с две 
цифри след десетичния знак 
(отрицателните числа в скоби). 

CTRL+3 Прилага или премахва курсивно 
форматиране. 

CTRL+SHIFT+% Прилага процентен формат без 
цифри след десетичния знак. 

CTRL+4 Прилага или премахва 
подчертаване. 

CTRL+SHIFT+^ Прилага научен числов формат с 
две цифри след десетичния знак. 

CTRL+5 Прилага или премахва 
зачеркване. 

CTRL+SHIFT+# Прилага формат за дата с ден, 
месец и година. 

CTRL+6 Редува скриване и показване на 
обекти. 

CTRL+SHIFT+@ Прилага формат за време с часа, 
минутата и AM или PM. 

CTRL+8 Показва или скрива символите за 
структуриране. 

CTRL+SHIFT+! Прилага числов формат с две 
цифри след десетичния знак, 
разделител за хиляди и знак минус 
(–) за отрицателни стойности. 

CTRL+9 Скрива избраните редове. 

CTRL+SHIFT+* Избира текущия диапазон около 
активните клетки. В обобщените 
таблици избира целите отчети с 
обобщена таблица. 

CTRL+0 Скрива избраните колони. 

CTRL+SHIFT+: Въвежда текущия час.  CTRL+A Избира целия работен лист. 

CTRL+`  Редува показване на стойности на 
клетки и показване на формули. 

CTRL+SHIFT+A Вмъква имена на аргументи и 
кръгли скоби, когато точката на 
въвеждане е вдясно от имената 
на функции във формули. 

CTRL+SHIFT+" Копира в клетката или лентата за 
формули стойността от клетката 
над активната клетка.  

CTRL+B Прилага или премахва получерно 
форматиране. 



Щракнете, за да 
редактирате стила на 
заглавието 
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Клавишни комбинации за Excel 2010 –  

клавишни комбинации с Ctrl 

Клавиш Описание Клавиш Описание 

CTRL+C  Копира избраните клетки.  CTRL+P Показва раздела "Печат" в изгледа 
Microsoft Office Backstage.  

CTRL+D  Използва командата "Запълни надолу", 
за да копира съдържанието и формата 
на най-горната клетка на избрания 
диапазон в по-долните клетки. 

CTRL+SHIFT+P  Отваря диалоговия прозорец 
"Форматиране на клетки" с избран 
раздел "Шрифт". 

CTRL+F Показва диалоговия прозорец "Търсене 
и заместване" с избран раздел 
"Търсене".  

CTRL+R  Използва командата "Запълни 
надясно", за да копира 
съдържанието и формата на най-
лявата клетка на избрания диапазон 
в клетките отдясно. 

CTRL+SHIFT+F Отваря диалоговия прозорец 
"Форматиране на клетки" с избран 
раздел "Шрифт".  

CTRL+S  Записва активния файл с неговите 
текущи име на файл, 
местоположение и файлов формат.  

CTRL+G Показва диалоговия прозорец "Отиване 
на".  

CTRL+T  Показва диалоговия прозорец 
"Създаване на таблица".  

CTRL+H  Показва диалоговия прозорец "Търсене 
и заместване" с избран раздел 
"Заместване".  

CTRL+U  Прилага или премахва 
подчертаване.  

CTRL+I  Прилага или премахва курсивно 
форматиране.  

CTRL+SHIFT+U  Превключва между разгъване и 
свиване на лентата за формули.  

CTRL+K  Показва диалоговия прозорец 
"Вмъкване на хипервръзка" за нови 
хипервръзки или диалоговия прозорец 
"Редактиране на хипервръзка" за 
избрани съществуващи хипервръзки.  

CTRL+V  Вмъква съдържанието на клипборда 
в точката на вмъкване и замества 
всяка селекция. Наличен е само след 
изрязване или копиране на обект, 
текст или съдържание на клетка.  

CTRL+L  Показва диалоговия прозорец 
"Създаване на таблица".  

CTRL+ALT+V  Показва диалоговия прозорец 
"Специално поставяне". Наличен е 
само след изрязване или копиране 
на обект, текст или съдържание на 
клетка в работен лист или в друга 
програма.  

CTRL+N  Създава нова празна работна книга.  CTRL+W Затваря прозореца на избраната 
работна книга.  

CTRL+O  Показва диалоговия прозорец 
"Отваряне", за да отвори или намери 
файл.  

CTRL+X  Изрязва избраните клетки.  

CTRL+SHIFT+O Избира всички клетки, които съдържат 
коментари. 

CTRL+Y  Повтаря последната команда или 
действие, ако е възможно.  

CTRL+Z  Използва командата "Отмени", за да 
върне последната команда или да 
изтрие последния запис, който сте 
въвели.  

ЗАБЕЛЕЖКА: На комбинациите с CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M и CTRL+Q  
понастоящем не са присвоени клавишни комбинации.  


