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Клавишни комбинации за Excel 2010 

Функционални клавиши 

Клавиш Описание 

F1 Показва прозореца на задачите "Помощ за Excel". 
CTRL+F1 показва или скрива лентата 
 
ALT+F1 създава вградена диаграма от данните в текущия диапазон. 
 
ALT+SHIFT+F1 вмъква нов работен лист 

F2 
 

Редактира активната клетка и поставя точката на вмъкване в края на съдържанието на клетката. Също така 
премества точката на вмъкване в лентата за формули, когато е изключено редактирането в клетка. 
 
SHIFT+F2 добавя или редактира коментар на клетка 
 
CTRL+F2 показва областта за визуализация на печата на раздела "Печат" в изгледа Backstage. 

F3 Показва диалоговия прозорец "Поставяне на име". Наличен е само ако има съществуващи имена в работната 
книга. 
 
SHIFT+F3 показва диалоговия прозорец "Вмъкване на функция". 

F4 Повтаря последната команда или действие, ако е възможно. 
Когато във формула е избрана препратка към клетка, с F4 се преминава циклично през всички различни 
комбинации от абсолютни и относителни препратки. 
 
CTRL+F4 затваря избрания прозорец на работна книга. 
 
ALT+F4 затваря Excel. 

F5 Показва диалоговия прозорец "Отиване на". 
 
CTRL+F5 възстановява размера на прозореца на избраната работна книга. 

F6 Превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, 
който е разделен (меню "Изглед", "Управление на този прозорец", "Фиксирай прозорците", команда "Раздели 
прозореца"), F6 включва разделените екрани при превключване между екрани и областта на лентата. 
 
SHIFT+F6 превключва между работния лист, контролите за мащабиране, прозореца на задачите и лентата. 
 
CTRL+F6 превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на 
работна книга. 

F7 Показва диалоговия прозорец "Правописна проверка", за да провери правописа в активния работен лист или 
избрания диапазон. 
 
CTRL+F7 изпълнява командата "Премести" в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. 
Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша ENTER или клавиша ESC, за да 
откажете. 

F8 Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява 
"Разширен избор" и клавишите със стрелки разширяват селекцията. 
 
SHIFT+8 ви позволява да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на 
клавишите със стрелки. 
 
CTRL+F8 изпълнява командата "Размер" (в менюто "Контрол" за прозореца на работната книга), когато 
работната книга не е увеличена. 
 
ALT+F8 показва диалоговия прозорец "Макрос", за да се създаде, изпълни, редактира или изтрие макрос. 
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Клавишни комбинации за Excel 2010 –  

клавишни комбинации с Ctrl 

Клавиш Описание 

F9 Изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги. 
 
SHIFT+F9 изчислява активния работен лист. 
 
CTRL+ALT+F9 изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги, независимо дали са били 
променени след последното изчисление. 
 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички 
отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване. 
 
CTRL+F9 намалява прозореца на работната книга до икона. 

F10 Включва или изключва клавишните подсказвания. (Натискането на клавиша ALT прави същото.) 
 
SHIFT+F10 показва контекстното меню за избран елемент. 
 
ALT+SHIFT+F10 показва менюто или съобщение на бутона "Проверка за грешки". 
 
CTRL+F10 увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга. 

F11 Създава диаграма от данните в текущия диапазон в отделен лист с диаграма. 
 
SHIFT+F11 вмъква нов работен лист. 
 
ALT+F11отваря редактора на Microsoft Visual Basic For Applications, в който можете да създадете макрос, като 
използвате Visual Basic for Applications (VBA). 

F12 Показва диалоговия прозорец "Запиши като". 


