Excel 2010 – bližnjice na tipkovnici – Razno

Kliknite, če želite urediti
slog glavnega naslova

Tipka
ESC

BACKSPACE

Opis

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.
Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova
prikaže trak in vrstico stanja.
Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.
Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

Kliknite, če želite urediti kopijo
telesa.
V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

HOME

Odstrani vsebino (podatke in formule) iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na njihove oblike ali
komentarje.
V načinu urejanja celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.
Premaknete se na začetek vrstice na delovnem listu.
Premaknete se v celico v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.
Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.
S CTRL+HOME se premaknete na začetek delovnega lista.

END

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.
END vklopi končni način. V končnem načinu lahko pritisnete puščično tipko, če se želite pomakniti v
naslednjo polno celico istega stolpca ali vrstice, v kateri je tudi aktivna celica. Če so celice prazne, se
boste s pritiskom na tipko END in puščično tipko pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.
END izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.
S CTRL+END se pomaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico skrajno
desnega uporabljenega stolpca. Če je kazalec v vnosni vrstici, s CTRL+END premaknete kazalec na konec
besedila.

PAGE UP

CTRL+SHIFT+END razširi izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).
Če je kazalec v vnosni vrstici, s CTRL+SHIFT+END izberete vse besedilo v vnosni vrstici od položaja
kazalca do konca – to ne vpliva na višino vnosne vrstice.
Premaknete se za en zaslon navzgor na delovnem listu.
Z ALT+PAGE UP se premaknete en zaslon na levo na delovnem listu.
S CTRL+PAGE UP se premaknete na prejšnji list v delovnem zvezku.
CTRL+SHIFT+PAGE UP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PAGE DOWN

Premaknete se za en zaslon navzdol na delovnem listu.
Z ALT+PAGE DOWN se premaknete en zaslon v desno na delovnem listu.
S CTRL+PAGE DOWN se premaknete na naslednji list v delovnem zvezku.
CTRL+SHIFT+PAGE DOWN izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.
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Kliknite, če želite urediti
slog glavnega naslova

Tipka

PUŠČIČNE
TIPKE

Opis

Premaknete se eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.
S CTRL+PUŠČIČNA TIPKA se premaknete do roba trenutnega območja podatkov na delovnem listu.
SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic za eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic do zadnje polne celice v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je
aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor do naslednje polne celice.

Kliknite, če želite urediti kopijo
telesa.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO izbere zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali
izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek
na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.
PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izbere naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran
zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

ENTER

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.
Dokonča vnos iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.
V obrazcu za vnos podatkov se premaknete do prvega polja v naslednjem zapisu.
Odpre izbran meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.
ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.
CTRL+ENTER v izbrani obseg celic vnese trenutni vnos.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.
PRESLEDNICA V pogovornem oknu izvede dejanje izbranega gumba ali potrdi ali počisti potrditveno polje.
CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu. SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico
na delovnem listu. CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

Tabulator

•

Če so na delovnem listu podatki, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere trenutno območje. Če še enkrat
pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA, izberete trenutno območje in vrstice povzetka. Če
CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA pritisnete še tretjič, izberete celoten delovni list.

•

Ko je izbran predmet, s CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izberete vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za okno programa Excel.
Premaknete se za eno celico v desno na delovnem listu.
Premikate se med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.
Premaknete se do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.
S SHIFT+tabulator se premaknete v prejšnjo celico na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v
pogovornem oknu.
CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.
CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

