Excel 2010 – bližnjice na tipkovnici
Funkcijske tipke

Kliknite, če želite urediti
slog glavnega naslova

Tipka
F1

Opis

Prikaže podokno opravil »Excelova pomoč«.
CTRL+F1 prikaže ali skrije trak

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon iz podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list
Uredi aktivno celico in postavi mesto vstavljanja na konec vsebine celice. Ko je urejanje v celici izklopljeno,
premakne mesto vstavljanja v vnosno vrstico.

Kliknite, če želite urediti kopijo
telesa.

F2

SHIFT+F2 doda ali uredi komentar v celici

F3

F4

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku »Natisni« v pogledu Backstage.
Prikaže pogovorno okno »Prilepi ime«. Na voljo je le, če v delovnem zvezku obstajajo imena.
SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno »Vstavi funkcijo«.
Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali dejanje.
Ko je v formuli izbran sklic na celico, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.
CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

F5

F6

ALT+F4 zapre Excel.
Prikaže pogovorno okno »Pojdi v«.
CTRL+F5 obnovi velikost izbranega okna delovnega zvezka.
Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na razdeljenem
delovnem listu (meni Pogled, Upravljaj okno, Zamrzni podokna, Razdeli okno), tipka F6 vključi razdeljena
podokna, ko preklapljate med njimi in trakom.
SHIFT+F6 preklopi med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

F7

F8

CTRL+F6 preklopi na naslednje okno delovnega zvezka, ko je odprtih več oken delovnega zvezka.
Prikaže pogovorno okno »Črkovanje« za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem
obsegu.
CTRL+F7 izvede ukaz »Premakni« v oknu delovnega zvezka, ko ni povečano. Okno premaknite s puščičnimi
tipkami, ko končate, pritisnite ENTER, če želite preklicati, pa pritisnite ESC.
Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu se v vrstici stanja prikaže »Razširjen izbor« in s
puščičnimi tipkami lahko razširite izbor.
SHIFT+8 vam omogoči, da s puščičnimi tipkami dodate nepriležno celico ali obseg k že izbranemu obsegu celic.
CTRL+F8 izvede ukaz »Velikost« (v nadzornem meniju okna delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni
maksimiran.
ALT+F8 prikaže pogovorno okno »Makro« za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

Excel 2010 – bližnjice natipkovnici –
bližnjice s kombinacijo tipke Ctrl

Kliknite, če želite urediti
slog glavnega naslova

Tipka
F9

Opis

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.
SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega
izračuna prišlo do sprememb.

Kliknite, če želite urediti kopijo
telesa.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih,
vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

F10

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.
Vklopi ali izklopi namige za tipke. (Isto funkcijo ima tipka ALT.)
SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

F11

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.
V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu .
SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

F12

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da
uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).
Prikaže pogovorno okno »Shrani kot«.

