Comenzi rapide de la tastatură Excel 2010
Taste funcționale

Clic pentru editare stil titlu
principal

Tastă
F1

Descriere

Afișează panoul de activități Ajutor Excel.
CTRL+F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

F2

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie de lucru nouă
Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează
punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

Clic pentru editare copie corp.
SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă

F3

F4

CTRL+F2 afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila Imprimare din vizualizarea Backstage.
Afișează caseta de dialogLipire nume. Este disponibilă numai dacă există nume în registrul de lucru.
SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.
Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.
Când se selectează o referință la celulă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe
absolute și relative.
CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

F6

ALT+F4 închide Excel.
Afișează caseta de dialog Salt la.
CTRL+F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.
Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele de Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost
divizată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Divizare fereastră), F6 conține
panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.
SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele de Zoom, panoul de activități și panglică.

F7

F8

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru
de lucru.
Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografia în foaia de lucru activă sau în zona
selectată.
CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra registrului de lucru când nu este maximizată. Utilizați tastele
săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați pe ENTER sau pe ESC pentru a revoca.
Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar
tastele săgeată extind selecția.
SHIFT+8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă la o selecție de celule utilizând tastele săgeată..
CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru
de lucru nu este maximizat.
ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, a executa, a edita sau a șterge o macrocomandă.

Comenzi rapide de la tastatură Excel 2010 –
Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL

Clic pentru editare stil titlu
principal

Tastă
F9

Descriere

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.
SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau
nu de la ultimul calcul.

Clic pentru editare copie corp.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru
deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

F10

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.
Activează sau dezactivează numele de taste. (Dacă apăsați ALT se va întâmpla același lucru).
SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.
ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

F11

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.
Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.
SHIFT+F11 inserează o foaie de lucru nouă.

F12

ALT+F11 deschide editorul Microsoft Visual Basic For Applications, în care aveți posibilitatea să creați o
macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).
Afișează caseta de dialog Salvare ca.

