Excel 2010 īsinājumtaustiņi Īsinājumtaustiņu
kombinācijas ar taustiņu Ctrl

Noklikšķiniet, lai rediģētu
virsraksta stilu

Taustiņš
CTRL+PgUp
CTRL+PgDn

CTRL+SHIFT+(

Apraksts

Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm
(no kreisās puses uz labo).
Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm
(no labās puses uz kreiso).

Taustiņš

CTRL+SHIFT+plusa zīme (+) Tukšu šūnu ievietošanai tiek atvērts
dialoglodziņš Ievietošana.
CTRL+mīnusa zīme (-)
Atlasīto šūnu dzēšanai tiek atvērts
dialoglodziņš Dzēšana.

Tiek rādītas atlasē iekļautās paslēptās CTRL+;
rindas.

Noklikšķiniet, lai rediģētu
pamatteksta kopiju.

CTRL+SHIFT+& Atlasītajām šūnām tiek lietota ārējā
apmale.
CTRL+SHIFT_

Apraksts

CTRL+'

Atlasītajām šūnām tiek noņemta ārējā CTRL+1
apmale.

Tiek ievadīts pašreizējais datums.
Virs aktīvās šūnas esošās šūnas
formula tiek kopēta šūnā vai
formulu joslā.
Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu
formatēšana.

CTRL+SHIFT+~ Tiek lietots vispārīgais skaitļu formāts. CTRL+2

Tiek lietots vai noņemts treknraksta
formatējums.

CTRL+SHIFT+$ Tiek lietots valūtas formāts ar divām CTRL+3
decimāldaļas vietām (negatīvie skaitļi
tiek iekļauti iekavās).
CTRL+SHIFT+% Tiek lietots procentuālās vērtības
CTRL+4
formāts bez decimāldaļas.

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta
formatējums.

CTRL+SHIFT+^ Tiek lietots zinātniskais skaitļu
CTRL+5
formāts ar divām decimāldaļas
vietām.
CTRL+SHIFT+# Tiek lietots datuma formāts ar dienu, CTRL+6
mēnesi un gadu.

Tiek lietots vai noņemts
pārsvītrojums.

CTRL+SHIFT+@ Tiek lietots laika formāts ar stundām
un minūtēm (AM vai PM).

CTRL+8

Tiek rādīti vai paslēpti strukturējuma
simboli.

CTRL+SHIFT+! Tiek lietots skaitļu formāts ar divām
decimāldaļas vietām, tūkstošu
atdalītāju un mīnusa zīmi (-)
negatīvām vērtībām.
CTRL+SHIFT+* Tiek atlasīts pašreizējais apgabals ap
aktīvajām šūnām. Rakurstabulā tiek
atlasīta visa rakurstabulas atskaite.
CTRL+SHIFT+: Tiek ievadīts pašreizējais laiks.

CTRL+9

Tiek paslēptas atlasītās rindas.

CTRL+0

Tiek paslēptas atlasītās kolonnas.

CTRL+A

Tiek atlasīta visa darblapa.

CTRL+`

CTRL+SHIFT+A

Tiek ievietoti argumentu nosaukumi
un iekavas, ja ievietošanas punkts
formulā ir pa labi no funkcijas
nosaukuma.
Tiek lietots vai noņemts treknraksta
formatējums.

Tiek pārslēgta šūnu vērtību un
formulu rādīšana.

CTRL+SHIFT+" Virs aktīvās šūnas esošās šūnas vērtība CTRL+B
tiek kopēta šūnā vai formulu joslā.

Tiek lietots vai noņemts
pasvītrojums.

Notiek pārslēgšanās starp objektu
paslēpšanu un rādīšanu.

Excel 2010 īsinājumtaustiņi — īsinājumtaustiņu
kombinācijas ar taustiņu Ctrl

Noklikšķiniet, lai rediģētu
virsraksta stilu

Taustiņš

Apraksts

Taustiņš

CTRL+P

Apraksts

CTRL+C

Tiek kopētas atlasītās šūnas.

Microsoft Office Backstage skatā tiek
atvērta cilne Drukāšana.

CTRL+D

Tiek lietota komanda Aizpildīt uz leju, lai
CTRL+SHIFT+P
atlasītā diapazona augšējās šūnas saturu un
formātu kopētu pārējās diapazona šūnās.

Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu
formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+F

Tiek atvērts dialoglodziņš Atrašana un
aizstāšana, kurā atlasīta cilne Atrašana.

CTRL+R

CTRL+SHIFT+F

Tiek atvērts dialoglodziņš Šūnu
formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+S

CTRL+G

Tiek atvērts dialoglodziņš Došanās uz.

CTRL+T

Tiek lietota komanda Aizpildīt pa labi,
lai atlasītā diapazona kreisās šūnas
saturu un formātu kopētu diapazona šūnās
pa labi.
Tiek saglabāts aktīvais fails ar pašreizējo
nosaukumu, pašreizējā atrašanās vietā un
pašreizējo faila formātu.
Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas izveide.

CTRL+H

Tiek atvērts dialoglodziņš Atrašana un
aizstāšana, kurā atlasīta cilne Aizstāšana.

CTRL+U

Tiek lietots vai noņemts pasvītrojums.

CTRL+I

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta
formatējums.

CTRL+SHIFT+U

Pārslēgšanās starp formulu joslas
izvēršanu un sakļaušanu.

CTRL+K

Jaunām hipersaitēm tiek parādīts
CTRL+V
dialoglodziņš Hipersaites ievietošana, bet
atlasītām esošām hipersaitēm tiek parādīts
dialoglodziņš Hipersaites rediģēšana.

CTRL+L

Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas izveide.

CTRL+ALT+V

CTRL+N

Tiek izveidota jauna tukša darbgrāmata.

CTRL+W

Ievietošanas punktā tiek ievietots
starpliktuves saturs, kas aizstāj visu
atlasi. Pieejams tikai pēc objekta,
teksta vai šūnas satura izgriešanas
vai kopēšanas.
Tiek atvērts dialoglodziņš Īpašā
ielīmēšana. Pieejams tikai pēc objekta,
teksta vai šūnas satura izgriešanas vai
kopēšanas kādā darblapā vai citā
programmā.
Tiek aizvērts atlasītās darbgrāmatas logs.

CTRL+O

Faila atvēršanai vai atrašanai tiek atvērts
dialoglodziņš Atvēršana.

CTRL+X

Tiek izgrieztas atlasītās šūnas.

CTRL+SHIFT+O

Tiek atlasītas visas šūnas, kurās ir
komentāri.

CTRL+Y

Tiek atkārtota pēdējā komanda vai
darbība, ja tas ir iespējams.

CTRL+Z

Tiek lietota komanda Atsaukt, lai atsauktu
iepriekšējo komandu vai izdzēstu pēdējo
veikto ierakstu.

Noklikšķiniet, lai rediģētu
pamatteksta kopiju.

Piezīme. Pašlaik nav piešķirtas šādas īsinājumtaustiņu kombinācijas ar
CTRL: CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M un CTRL+Q.

