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Navigácia v bunkách

Presunúť sa o jednu obrazovku

nadol v pracovnom hárku.
Presunúť sa na prvú bunku.

Page 
DownHome+Ctrl

Presunúť sa o jednu obrazovku

vpravo v pracovnom hárku.
Presunúť sa na ďalší pracovný hárok. +Alt

Page 
Down

Page 
Down+Ctrl

Označiť bunky až k poslednej

použitej bunke vpravo dole.

Presunúť sa na poslednú bunku

vpravo dole.

Shift+ End+Ctrl

End+Ctrl

Presunúť sa o jednu obrazovku

vľavo v pracovnom hárku.

Presunúť sa o jednu obrazovku

nahor v pracovnom hárku.

+Alt Page Up

Page Up

Presunúť sa na predchádzajúci hárok. +Ctrl Page Up

Presunúť sa na koniec dát. 

Presunúť sa o jednu bunku doprava.

+Ctrl Šípky

Tab

Výber buniek a príkazy

Vložiť zlom riadku vnútri bunky. Enter+Alt Naplniť všetky vybrané bunky. Enter+Ctrl

Rozšíriť výber buniek o jednu.
Označiť celý

zošit.
+Shift ŠípkyorA+Ctrl +Ctrl Shift Spacebar+

Označiť celý stĺpec. Ctrl Spacebar+ Označiť celý riadok. Shift + Spacebar

Zopakovať posledný príkaz. Ctrl + Y Vrátiť späť posledný príkaz. Ctrl + Z

Formátovanie buniek

Začať s vytváraním tabuľky. L+Ctrl T+Ctrlči

Otvoriť možnosti formátovania bunky. Upraviť obsah aktívnej bunky. 1+Ctrl F2

Pridať komentár k bunke. F2+Shift Vložiť prázdne bunky. +Ctrl Plus (+)

Odstrániť označené bunky. +Ctrl Mínus (-)

Vložiť súčasný čas. Dvojbodka (:)+Shift+Ctrl Vložiť súčasný dátum. +Ctrl Bodkočiarka (;)

Prechod medzi zobrazovaním hodnôt

alebo funkcií v bunkách.

Obrátený 
dĺžeň (`) +Ctrl Prilepiť špeciálne. +Ctrl +Alt V

Kopírovanie obsahu a formátu bunky,

ktorá je na vrchu označených buniek.
+Ctrl D

Kopírovanie obsahu a formátu bunky,

ktorá je naľavo od označených buniek.
+Ctrl R

Nastaviť formát percent

bez desatinných miest.

Percentá

(%)
+Shift+Ctrl

Nastaviť formát vedeckých čísiel

s dvoma desatinnými miestami.
+Shift+Ctrl

Vokáň
(^)

Nastaviť formát dátumu

s dňom, mesiacom a rokom.

Znak čísiel 
(#)+Shift+Ctrl Nastaviť formát času. +Shift+Ctrl

Zavináč
(@)

Nastaviť formát čísla s dvoma

desatinnými miestami a

oddeľovačom tisícov.

Výkričník (!)+Shift+Ctrl
Pridať alebo upraviť hypertextový

odkaz.
+Ctrl K

Skontrolovať pravopis v aktívnom hárku

alebo označených bunkách.
F7 Zobraziť možnosti Rýchlej analýzy. +Ctrl Q

Krok späť. Z+CtrlZatvoriť zošit. W+Ctrl

Vystrihnúť. X+CtrlOtvoriť zošit. O+Ctrl

Vymazať stĺpec. Mínus (-)+CtrlUložiť zošit. S+Ctrl

Otvoriť záložku Vzorce. C+AltKopírovať. C+Ctrl

Prilepiť. V+Ctrl

Najčastejšie používané

Otvoriť záložku Domov. Alt + D

Vrátiť sa na predchádzajúcu

označenú bunku.

+Shift Tab
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