
Добавяне на команди в лентата с инструменти за бърз достъп
Дръжте предпочитаните си команди и бутони видими дори когато 
скриете лентата.

Разучаване на командите в лентата
Всеки раздел на лентата има групи, а всяка група 
има набор от свързани команди.

Показване или скриване на лентата
Щракнете върху Опции за показване на лентата или 
натиснете Ctrl+F1, за да скриете или покажете лентата.

Управление на файлове
Отваряйте, записвайте, 
отпечатвайте и споделяйте 
своите файлове. Също 
така сменяйте опциите 
и настройките на акаунт 
в този изглед.

Показване на контекстни менюта
Свикнете да щраквате с десния 
бутон върху своя лист, диаграма 
или данни в обобщена таблица. 
Excel ще ви покаже команди, които 
се отнасят до вашите данни.

Достъп до други раздели
Още раздели се показват 
в лентата, когато се нуждаете 
от тях, като например 
разделите за диаграми или 
обобщени таблици.

Увеличаване или 
намаляване на мащаба
Придвижете плъзгача за 
мащабиране, за да промените 
нивото на мащабиране.

Получаване на визуални 
указания
Гледайте за бутони за 
действия, които се показват 
в листа, и анимации, които 
показват промени в данните.

Отваряне на диалогов прозорец
Щракнете върху иконата за 
стартиране, за да покажете още 
опции за тази група.

Промяна на изгледи 
Работете по-бързо в правилния 
изглед. Изберете Нормален, 
Оформление на страницата 
или Визуализация на 
разделянето по страници.

Създаване на листове
Започнете с един лист 
и добавете още листове 
според необходимото.

Показване на клавишни 
подсказвания
Ако предпочитате да използвате 
клавиатурата, натиснете Alt, за да 
покажете клавишите, които ви дават 
достъп до команди в лентата.

И да – клавишните комбинации, 
които сте използвали преди това, 
все още работят.

Ръководство за бързо стартиране 
Microsoft Excel 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова 
създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно.



Първи стъпки в Excel 2013
Ако сте използвали Excel 2007 или 2010 и сте запознати с лентата, ще искате да 
разберете какво се е променили в Excel 2013. Ако сте използвали Excel 2003, 
ще искате да разберете къде в лентата да намерите командите и бутоните от 
лентата с инструменти на Excel 2003. 

Имаме много безплатни източници на информация, за да ви помогнем да научите 
Excel 2013, включително и онлайн обучение. Просто щракнете върху въпросителния 
знак в горния десен ъгъл над лентата, за да отворите помощта на Excel.

Проучване на лентата 

Ако сте използвали лентата в по-ранна версия на Excel, ще забележите 
няколко промени.
Разделът Вмъкване има нови бутони, за да ви помогне в създаването на 
диаграми и обобщени таблици. Също така има нова група Филтри с бутони 
за създаване на сегментатори и времеви линии.

Други раздели се показват, когато работите върху определени неща, като 
например диаграми и обобщени таблици. Тези раздели също са променени, 
за да направят нещата по-лесни за намиране.



Неща, които е възможно да търсите 
Използвайте списъка по-долу, за да намерите някои от по-често използваните инструменти 
и команди в Excel 2013.

За да… Щракнете 
върху... И след това потърсете в...

Създадете, отворите, запишете, отпечатате или експортирате файлове 
или за да промените опции

Файл Изглед Backstage (щракнете върху командите в левия прозорец).

Форматирате, вмъкнете, изтриете, редактирате или намерите данни 
в клетки, колони и редове

Начало Групите Число, Стилове, Клетки и Редактиране.

Създадете таблици, диаграми, блещукащи линии, отчети, 
сегментатори и хипервръзки

Вмъкване Групите Таблици, Диаграми, Блещукащи линии, Филтри и Връзки.

Зададете полета на страница, знаци за нова страница, области 
за печат или опции на листа

Оформление 
на страниците

Групите Настройка на страниците, Мащабиране по размер 
и Опции за лист.

Намерите функции, зададете имена или отстранявате проблеми 
от формули

Формули Групите Библиотека с функции, Дефинирани имена и Проверка 
на формули.

Импортирате данни или се свържете към данни, сортирате и филтрирате 
данни, проверите данни, примерно запълните данни или извършите 
условен анализ

Данни Групите Получаване на външни данни, Връзки, Сортиране 
и филтриране  и Инструменти за данни.

Проверите правописа, прегледате и коригирате или защитите лист 
или работна книга

Преглед Групите Проверка, Коментари и Промени.

Промените изгледите на работната книга, подредите прозорци, 
фиксирате екрани и запишете макроси

Изглед Групите Изгледи на работна книга, Прозорец и Макрос.



Прилагане на функции без 
лентата 
 

В Excel 2013 поставихме някои често използвани, но трудни за намиране 
команди и бутони на по-достъпно място. 

Когато изберете данните в работния лист, ще се покаже бутонът Бърз анализ. 
Той ви дава бърз достъп до много полезни функции, за които е възможно да 
не сте знаели, и ви позволява да ги визуализирате върху данните, преди да 
ги приложите.

По-добър достъп до 
функциите на диаграмите
 

Създаването на препоръчана диаграма е чудесен начин да започнете, но все 
още ще искате да персонализирате стила и да покажете точните данни, за да 
направите всичко по свой вкус. 

Excel 2013 ви дава тези опции директно до диаграмата. Просто щракнете върху 
бутоните Елементи на диаграма, Стилове на диаграма или Филтри на 
диаграма, за да направите диаграмата точно според желанието си.

Когато въвеждате данни, може да забележите, че Excel запълва стойности 
автоматично, когато открие модел. Ще можете да използвате бутона Опции за 
примерно запълване, за да вземате следващи решения.  



Как да се работи с хора, които все 
още нямат Excel 2013 
Ето някои от нещата, които да имате предвид, когато споделяте или 
разменяте файлове с хора, които използват по-стара версия на Excel.

В Excel 2013 Какво се случва? Какво да направя?

Отваряте работна 
книга, създадена  
с Excel 97-2003.

Excel отваря работната книга в режим на съвместимост 
и я запазва във файлов формат за Excel 97-2003 (*.xls).  

Когато запишете работната книга, Excel ще ви каже за 
проблемите със съвместимостта, ако сте използвали нови 
функции, които не се поддържат в по-ранните версии на Excel. 

Продължете да работите в режим на съвместимост, ако 
споделяте работната книга с хора, които нямат Excel 2013.

Ако няма да споделяте работната книга, конвертирайте я във 
файлов формат за Excel 2007-2013 (*.xlsx), за да се възползвате 
от всички нови функции на Excel 2013 (щракнете върху Файл > 
Информация > Конвертиране).

Записвате своята работна 
книга като файл на 
Excel 2013.

Excel записва работната книга във файлов формат за  
Excel 2007-2013 (*.xlsx), така че ще можете да се възползвате 
от всички нови функции на Excel 2013.

Ако планирате да споделите тази работна книга с хора, които 
използват по-ранна версия на Excel, проверете работната книга 
за проблеми със съвместимостта (щракнете върху Файл > 
Информация > Проверка за проблеми).
 
Можете тогава да видите проблемите и да ги разрешите, преди 
да споделите работната книга.

Записвате своята 
работна книга като 
файл на Excel 97-2003.

Excel автоматично проверява файла за проблеми със 
съвместимостта и ги показва за всяка използвана нова функция 
на Excel 2013.

Оценете всички проблеми със съвместимостта и ги разрешите, 
преди да споделите работната книга.



Намиране на разширени 
функции
За да запишете епизодичен макрос, можете да използвате бутона Макрос 
в раздела Изглед. Но ако планирате редовно да създавате или редактирате 
макроси и формуляри или да използвате XML или VBA решения, ще искате да 
добавите раздела Разработчик в лентата. 

Можете да го изберете в раздела Персонализиране в диалоговия прозорец 
Опции на Excel (щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране 
на лентата).

Разрешаване на добавки, 
предоставени с Excel
Excel 2013 се предоставя с няколко програми за добавки, които ви позволяват 
да правите разширени анализи на данни. Има често срещани добавки на 
Excel, като например добавките Analysis ToolPak или Solver. 

Разрешаването на добавките ги добавя към лентата. Просто ги изберете 
в прозореца Управление на раздела Добавки на диалоговия прозорец 
Опции на Excel (щракнете върху Файл > Опции > Добавки), след което 
щракнете върху Започване.

Разделът Разработчик се показва в лентата отдясно до раздела Изглед. Ако имате версията Professional Plus на Office, също така ще имате някои нови 
добавки, като например добавките Inquire, PowerPivot за Excel 2013 или Power 
View. Добавката Power View дори има заделен бутон в раздела Вмъкване. 
Щракването върху този бутон първия път разрешава добавката.


