
Kliknij, aby edytować styl 

tytułu nagłówka 

Kliknij, aby edytować kopię treści. 

 

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2010 

Klawisze skrótów z klawiszem CTRL 

Klawisze Opis Klawisze Opis 

CTRL+PgUp Przełącza między kartami arkusza od 
lewej do prawej. 

CTRL+SHIFT+Plus (+) Wyświetla okno dialogowe 
Wstawianie w celu wstawienia 
pustych komórek. 

CTRL+PgDn Przełącza między kartami arkusza od 
prawej do lewej. 

CTRL+Minus (-) Wyświetla okno dialogowe 
Usuwanie w celu usunięcia 
zaznaczonych komórek. 

CTRL+SHIFT+( Odkrywa wszelkie ukryte wiersze w 
zaznaczeniu. 

CTRL+; Wstawia bieżącą datę. 

CTRL+SHIFT+& Stosuje obramowanie konturowe do 
zaznaczonych komórek. 

CTRL+' Kopiuje formułę z komórki nad 
aktywną komórką do komórki lub 
paska formuły. 

CTRL+SHIFT_ Usuwa obramowanie konturowe z 
zaznaczonych komórek. 

CTRL+1 Wyświetla okno dialogowe 
Formatowanie komórek. 

CTRL+SHIFT+~ Stosuje format liczbowy Ogólne. CTRL+2 Stosuje lub usuwa formatowanie 
pogrubione. 

CTRL+SHIFT+$ Stosuje format walutowy z dwoma 
miejscami po przecinku (liczby 
ujemne pojawiają się w nawiasach). 

CTRL+3 Stosuje lub usuwa formatowanie z 
użyciem kursywy. 

CTRL+SHIFT+% Stosuje format procentowy bez 
miejsc po przecinku. 

CTRL+4 Stosuje lub usuwa podkreślenie. 

CTRL+SHIFT+^ Stosuje format naukowy z dwoma 
miejscami po przecinku. 

CTRL+5 Stosuje lub usuwa przekreślenie. 

CTRL+SHIFT+# Stosuje format daty z dniem, 
miesiącem i rokiem. 

CTRL+6 Przełącza między ukrywaniem a 
wyświetlaniem obiektów. 

CTRL+SHIFT+@ Stosuje format czasu z godziną i 
minutami. 

CTRL+8 Wyświetla lub ukrywa symbole 
konspektu. 

CTRL+SHIFT+! Stosuje format liczbowy z dwoma 
miejscami po przecinku, separatorem 
tysięcy i znakiem minus (-) w 
przypadku wartości ujemnych. 

CTRL+9 Ukrywa zaznaczone wiersze. 

CTRL+SHIFT+* Zaznacza bieżący obszar wokół 
aktywnych komórek. W tabelach 
przestawnych zaznacza całe raporty w 
formie tabeli przestawnej. 

CTRL+0 Ukrywa zaznaczone kolumny. 

CTRL+SHIFT+: Wstawia bieżącą godzinę. CTRL+A Zaznacza cały arkusz. 

CTRL+`  Przełącza między wyświetlaniem 
wartości komórek oraz formuł. 

CTRL+SHIFT+A Wstawia nazwy argumentów i 
nawiasy, jeśli punkt wstawiania 
znajduje się na prawo od nazw 
funkcji w formułach. 

CTRL+SHIFT+" Kopiuje wartośd z komórki nad 
aktywną komórką do komórki lub 
paska formuły. 

CTRL+B Stosuje lub usuwa formatowanie 
pogrubione. 



Kliknij, aby edytować styl 

tytułu nagłówka 

Kliknij, aby edytować kopię treści. 

 

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2010 —  

klawisze skrótów z klawiszem CTRL 

Klawisze Opis Klawisze Opis 

CTRL+C  Kopiuje zaznaczone komórki. CTRL+P Wyświetla kartę Drukuj w widoku 
Microsoft Office Backstage. 

CTRL+D  Używa polecenia Wypełnij w dół w celu 
skopiowania zawartości komórek oraz ich 
formatowania z komórki znajdującej się 
najwyżej w zaznaczonym zakresie do 
komórek znajdujących się poniżej. 

CTRL+SHIFT+P Otwiera okno dialogowe 
Formatowanie komórek z wybraną 
kartą Czcionka. 

CTRL+F Wyświetla okno dialogowe Znajdowanie i 
zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie. 

CTRL+R  Używa polecenia Wypełnij w prawo w 
celu skopiowania zawartości komórek 
oraz ich formatowania z komórki 
znajdującej się na lewym koocu 
zaznaczonego zakresu do komórek 
znajdujących się na prawo od niej. 

CTRL+SHIFT+F Otwiera okno dialogowe Formatowanie 
komórek z wybraną kartą Czcionka. 

CTRL+S  Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, 
w bieżącej lokalizacji i w bieżącym 
formacie. 

CTRL+G Wyświetla okno dialogowe Przechodzenie 
do. 

CTRL+T  Wyświetla okno dialogowe Tworzenie 
tabeli. 

CTRL+H  Wyświetla okno dialogowe Znajdowanie i 
zamienianie z wybraną kartą Zamienianie. 

CTRL+U  Stosuje lub usuwa podkreślenie. 

CTRL+I  Stosuje lub usuwa formatowanie z 
użyciem kursywy. 

CTRL+SHIFT+U  Przełącza między rozwiniętym a 
zwiniętym paskiem formuły. 

CTRL+K  Wyświetla okno dialogowe Wstawianie 
hiperłącza dla nowych hiperłączy lub 
Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych 
istniejących hiperłączy. 

CTRL+V  Wstawia zawartośd Schowka w 
miejscu, w którym znajduje się punkt 
wstawiania, zastępując ewentualne 
zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po 
wycięciu lub skopiowaniu obiektu, 
tekstu albo zawartości komórki. 

CTRL+L  Wyświetla okno dialogowe Tworzenie 
tabeli. 

CTRL+ALT+V  Wyświetla okno dialogowe Wklejanie 
specjalne.  Funkcja dostępna tylko po 
wycięciu lub skopiowaniu obiektu, 
tekstu albo zawartości komórki w 
arkuszu lub innym programie. 

CTRL+N  Tworzy nowy, pusty skoroszyt. CTRL+W Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu. 

CTRL+O  Wyświetla okno dialogowe Otwieranie w 
celu otwarcia lub odnalezienia pliku. 

CTRL+X  Wycina zaznaczone komórki. 

CTRL+SHIFT+O Zaznacza wszystkie komórki zawierające 
komentarze. 

CTRL+Y  Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, 
o ile to możliwe. 

CTRL+Z  Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia 
ostatniego polecenia lub usunięcia 
ostatniego wpisu. 

UWAGA: kombinacje CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M oraz CTRL+Q to obecnie skróty nieprzypisane. 


