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„Excel 2010“ spartieji klavišai – kiti 

Klavišas Aprašas 

ESC Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą. 
Uždaro atidarytą meniu arba submeniu, dialogo langą arba pranešimo langą. 

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei 
būsenos juostą. 

BACKSPACE Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje. 
Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį. 

Langelio redagavimo režimu jis panaikina kairėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį. 
DELETE Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar  

komentarams.   
Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį. 

HOME Pereina į darbalapio eilutės pradžią.  
Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai SCROLL LOCK įjungta.  

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba submeniu.  

CTRL + HOME pereina į darbalapio pradžią.  

CTRL + SHIFT + HOME išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.  
END END įjungia pabaigos režimą. Įsijungus pabaigos režimui galite paspausti rodyklės klavišą, norėdami pereiti 

į tolesnį netuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip aktyvus langelis. Jei langeliai yra tušti, 
paspaudus END ir  rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.   
Be to, END pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba submeniu.  

CTRL + END leidžia pereiti į paskutinį darbalapio langelį, esantį žemiausioje iš naudotų eilučių ir toliausiai 
dešinėje iš naudotų stulpelių. Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + END perkelia žymeklį į teksto 
pabaigą. 

CTRL + SHIFT + END išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatiniame 
dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + SHIFT + END pažymi visą formulės juostos 
tekstą nuo žymeklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).  

PAGE UP  Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.  
ALT + PAGE UP darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.  

CTRL + PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.  

CTRL + SHIFT + PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.  
PAGE DOWN  Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.   

ALT + PAGE DOWN darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.  

CTRL + PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.  

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.  
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RODYKLIŲ 
KLAVIŠAI 
 

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.  
CTRL+RODYKLĖS KLAVIŠAS perkelia esamos duomenų srities kraštą į darbalapį. 

SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.   

CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties 
stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia 
pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.  

Naudojant RODYKLĘ Į KAIRĘ arba RODYKLĘ Į DEŠINĘ pasirenkamas skirtukas kairėje arba dešinėje pusėje, 
kai pažymėta juostelė. Kai submeniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį 
meniu ir submeniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima naršyti skirtuko mygtukus. 

RODYKLE ŽEMYN arba RODYKLE AUKŠTYN pažymima tolesnė arba ankstesnė komanda, kai atidarytas 
meniu arba submeniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti 
aukštyn arba žemyn. 

RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT + RODYKLĖ ŽEMYN atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą. 
ENTER Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją 

reikšmę).  
Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.  

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos 
komandos veiksmą.  

ALT + ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.  

CTRL + ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.  

SHIFT + ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.  
TARPO 
KLAVIŠAS 

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.  
CTRL + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio stulpelį.  

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio eilutę.  

CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapį.   

• Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi dabartinę sritį. Trečią kartą  
CTRL+SHIFT+SPACEBAR a second time selects the current region and its summary rows. Trečią kartą  
paspaudus klavišus CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymimas visas darbalapis.   

• Kai pažymėtas objektas, CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visus darbalapio objektus.  

ALT + TARPO KLAVIŠAS rodo„Excel“ lango meniu Valdiklis. 
TAB 
 

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.  
Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.  

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.  

SHIFT + TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.  

CTRL + TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.  

CTRL + SHIFT + TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką. 
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