Noklikšķiniet, lai rediģētu
virsraksta stilu
Excel 2010 īsinājumtaustiņi — dažādi

Taustiņš
ESC

BACKSPACE

Apraksts

Atceļ ierakstu šūnā vai formulu joslā.
Aizver un atver izvēlni vai apakšizvēlni, dialoglodziņu vai ziņojuma logu.

Tas arī aizver pilnekrāna režīmu, ja tika lietots šis režīms, un veic atgriešanos parastajā ekrāna
režīmā, lai atkal rādītu lenti un statusa joslu.
Formulu joslā dzēš vienu rakstzīmi pa kreisi.
Arī notīra aktīvās šūnas saturu.

Noklikšķiniet, lai rediģētu
pamatteksta kopiju.

DELETE
HOME

Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa kreisi no ievietošanas punkta.
Noņem atlasīto šūnu saturu (datus un formulas), neietekmējot šūnu formātu vai komentārus.
Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa labi no ievietošanas punkta.
Pārvieto uz rindas sākumu darblapā.
Pārvieto uz šūnu loga augšējā labajā stūrī, ja ir ieslēgts SCROLL LOCK.
Atlasa pirmo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.
CTRL+HOME pārvieto uz darblapas sākumu.

END

CTRL+SHIFT+HOME paplašina šūnu atlasi līdz darblapas sākumam.
END ieslēdz beigu režīmu. Beigu režīmā varat nospiest bulttaustiņu, lai tajā pašā kolonnā vai rindā,
kurā ir aktīvā šūna, pārietu uz nākamo šūnu, kas nav tukša. Ja šūnas ir tukšas, nospiežot taustiņu
END un pēc tam
nospiežot bulttaustiņu, notiek pārvietošanās uz rindas vai kolonnas pēdējo šūnu.
Taustiņš END atlasa arī pēdējo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.
CTRL+END pārvieto uz pēdējo šūnu darblapā (pēdējās izmantotās labās puses kolonnas zemākā
izmantotā rinda). Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL+END to pārvieto uz teksta beigām.

PAGE UP

CTRL+SHIFT+END paplašina šūnu atlasi līdz darblapā pēdējai izmantotajai šūnai (apakšējā labajā
stūrī). Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL+SHIFT+END atlasa tekstu formulu joslā no kursora
pozīcijas līdz beigām — tas neietekmē formulu joslas augstumu.
Pārvieto darblapā par vienu ekrānu augšup.
ALT+PAGE UP moves one screen to the left in a worksheet.
CTRL+PAGE UP pārvieto uz iepriekšējo darbgrāmatas lapu.

PAGE DOWN

CTRL+SHIFT+PAGE UP atlasa pašreizējo un iepriekšējo darbgrāmatas lapu.
Pārvieto darblapā par vienu ekrānu lejup.
ALT+PAGE DOWN pārvieto darblapā par vienu ekrānu pa labi.
CTRL+PAGE DOWN pārvieto uz nākamo darbgrāmatas lapu.
CTRL+SHIFT+PAGE DOWN atlasa pašreizējo un nākamo darbgrāmatas lapu.

Noklikšķiniet, lai rediģētu
virsraksta stilu
Excel 2010 īsinājumtaustiņi - dažādi

Taustiņš

Apraksts

BULTIŅU TAUSTIŅI Pārvietošanās darblapā par vienu šūnu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi.
CTRL+BULTTAUSTIŅŠ darblapā pārvieto uz pašreizējā datu apgabala malu.
SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina šūnu atlasi par vienu šūnu.

CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina atlasi līdz pēdējai aizpildītajai šūnai tajā pašā kolonnā vai rindā,
kur ir aktīvā šūna, vai arī, ja nākamā šūna ir neaizpildīta, paplašina atlasi līdz nākamajai aizpildītajai šūnai.

Noklikšķiniet, lai rediģētu
pamatteksta kopiju.

KREISĀ vai LABĀ BULTIŅA atlasa cilni pa labi vai pa kreisi, ja ir atlasīta lente. Ja ir atvērta vai atlasīta
apakšizvēlne, ar šiem bulttaustiņiem var pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni. Ja ir
atlasīta lentes cilne, ar šiem taustiņiem var pārvietoties pa cilnes pogām.
LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA atlasa nākamo vai iepriekšējo komandu, ja ir
atvērta izvēlne vai apakšizvēlne. Ja ir atlasīta lentes cilne, ar šiem taustiņiem var pārvietoties
augšup vai lejup cilnes grupā.

ENTER

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA atver atlasītu nolaižamo sarakstu.
Pabeidz šūnas informācijas ievadi šūnā vai formulu joslā un atlasa zemāk esošo šūnu (pēc noklusējuma).
Datu veidlapā pārvieto uz nākamā ieraksta pirmo lauku.
Atver atlasīto izvēlni (nospiediet F10, lai aktivizētu izvēļņu joslu) vai veic atlasītās komandas darbību.
ALT+ENTER sāk jaunu rindiņu tajā pašā šūnā.
CTRL+ENTER aizpilda atlasīto šūnu diapazonu ar pašreizējo ierakstu.

ATSTARPES
TAUSTIŅŠ

SHIFT+ENTER pabeidz šūnas informācijas ievadi un atlasa augstāk esošo šūnu.
Dialoglodziņā veic atlasītās pogas darbību vai atzīmē vai notīra izvēles rūtiņu.
CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu darblapas kolonnu.
SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu darblapas rindu.
CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu darblapu.

Tabulēšanas
taustiņš

•

Ja darblapā ir dati, CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa pašreizējo apgabalu. Nospiežot
CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ otro reizi, tiek atlasīts pašreizējais apgabals un tā
kopsavilkuma rindas. Nospiežot CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ trešo reizi, tiek atlasīta visa
darblapa.

•

Ja ir atlasīts kāds objekts, CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visus darblapas objektus.

ALT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atver Excel loga vadības izvēlni.
Pārvieto darblapā vienu šūnu pa labi.
Aizsargātā darblapā pārvieto starp neaizslēgtām šūnām.
Dialoglodziņā pārvieto uz nākamo opciju vai opciju grupu.
SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārvieto uz iepriekšējo šūnu darblapā vai iepriekšējo opciju
dialoglodziņā.
CTRL+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz nākamo dialoglodziņa cilni.
CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni.

