
Spustelėkite norėdami 
redaguoti antraštės 
pavadinimo stilių 

Spustelėkite norėdami redaguoti 
teksto kopiją. 
 

„Excel 2010“ spartieji klavišai 
Funkciniai klavišai 

Klavišas Aprašas 

F1 Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas. 
CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę. 
 
ALT + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą. 
 
ALT + SHIFT + F1 įterpia naują darbalapį. 

F2 
 

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo 
vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas. 
 
SHIFT + F2 įtraukia arba redaguoja langelio komentarus. 
 
CTRL + F2 rodo spaudinio peržiūros sritį „Backstage“ rodinio spausdinimo skirtuke. 

F3 Rodo dialogo langą Įklijuoti pavadinimą. Galimas tik jei darbaknygėje yra pavadinimų. 
 
SHIFT + F3 rodo funkcijos įterpimo dialogo langą. 

F4 Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima. 
Kai langelio nuoroda pažymėta formulėje, F4 išanalizuoja visas galimas absoliučių ir santykinių nuorodų 
kombinacijas. 
 
CTRL + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą. 
 
ALT + F4 uždaro programą „Excel“. 

F5 Rodo dialogo langą Eiti į. 
 
CTRL + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį. 

F6 Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje  
(meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, 
kai perjungia sritis ir juostelės sritį. 
 
SHIFT + F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius. 
 
CTRL + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas. 

F7 Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti. 
 
CTRL + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, 
naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite ENTER, arba ESC, jei norite atšaukti. 

F8 Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą 
fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį. 
 
SHIFT + 8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių. 
 
CTRL+F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange. 
 
ALT+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti. 



Spustelėkite norėdami 
redaguoti antraštės 
pavadinimo stilių 

Spustelėkite norėdami redaguoti 
teksto kopiją. 
 

„Excel 2010“ spartieji klavišai – sparčiųjų  
klavišų kombinacijos su klavišu CTRL 

Klavišas Aprašas 

F9 Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius. 
 
SHIFT + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį. 
 
CTRL + ALT + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie 
pasikeitė po paskutinio skaičiavimo. 
 
CTRL + ALT + SHIFT + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų 
darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini. 
 
CTRL + F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos. 

F10 Įjungia arba išjungia klavišų patarimus. (Tą pačią funkciją atlieka klavišas ALT.) 
 
SHIFT + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu. 
 
ALT + SHIFT + F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą. 
 
CTRL + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą. 

F11 Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape. 
 
SHIFT + F11 įterpia naują darbalapį. 
 
ALT + F11 atidaro programą „Microsoft Visual Basic For Applications Editor“, kurioje galite sukurti 
makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA). 

F12 Rodo dialogo langą Įrašyti kaip. 
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