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Клавиши за работа с документи 
 
Сьздаване на документ Ctrl+N 
Отваряне на документ Ctrl+O 
Затваряне на дочумент Ctrl+W или Ctrl+F4 
Разделяне на изгледа Alt+ Ctrl+S 
Съхраняване на документ Ctrl+S 
Изход от Word Alt+F4 
 
Търсене на текст, формати и специални обекти Ctrl+F 
Повторно търсене Alt+ Ctrl+Y 
Замяна на текст, формати и специални обекти Ctrl+H 
Преход към конкретна страница, маркерза позиция, Ctrl+G 
бележка под  линия, таблица, коментар, илюстрация или 
друга точка в документа 
 
Отказ от операция Esc 
Отмяна на действие Ctrl+Z 
Повтаряне или вьзстановяване иа отменено действие Ctrl+Y 
 

Клавиши за форматиране на знаци и абзаци 
 

Форматиране на знаци 
Смяна на шрифта Ctrl+Shift+F 
Смяна на кегела Ctrl+Shift+P 
Увепичаване на кегела до следващата стандартна Ctrl+Shift+> 
стойност 
Намаляване на кегела до предишна стандартна стой- Ctrl+Shift+< 
ност 
Увеличаване на кегела с 1 пункт Ctrl+] 
Намаляване на кегела с 1 пункт Ctrl+[ 
 
Диалогов прозорец за знаково форматиране (дублира Ctrl+D 
командата Format | Font)  
Смяна на регистьра на буквите Shift+F3 
Форматен атрибут “ВСИЧКИ ГЛАВНИ“ Ctrl+Shift+A 
Получер шрифт Ctrl+B 
Подчертаване Ctrl+U 
Пдочертаване само на думите, без интервалите Ctrl+Shift+W 
Двойно подчертаване Ctrl+Shift+D 
Форматен атрчбут  “скрит текст” Ctrl+Shift+H 
Форматен атрибут “МАЛКИ ГЛАВНИ” Ctrl+Shift+K 
Форматен атрибут “долен индекс” Ctrl+= (равно)  
Форматен атрибут “горен индекс” Ctrl+Shift+= (равно) 
Премахване на ръчно зададеното знаково форматиране Ctrl+интервал 
Задаване на шрифт Symbol Ctrl+Shift+Q 

Показване на невидимите знаци Ctrl+Shift+ *(звездичка) 
Преглеждане ма форматите атрибути на текста Shift+F1 (после щракнете в 

такста,чийто формат ви 
интересува) 

Копиране на формат Ctrl+Shift+C 
Вмъкване на копиран формат  Ctrl+Shift+V 
 

Форматиране на абзаци 
При задаване на междуредие 

Единично междуредие Ctrl+1 
Двойно междуредие Ctrl+2 
Междуредие от 11/2 реда Ctrl+5 
Добавяне/премахване на празен ред преди абзаца Ctrl+0 (нула) 
 

При подравняване н задаване на отстъпи 
Центриране на абзац Ctrl+E 
Двустранно подравняване на абзац Ctrl+J 
Ляво подравняване на абзац Ctrl+L 
Дясно подравняване на абзац Ctrl+R 
Увеличанане на левия отстъп на абзац Ctrl+M 
Намаляване на левия отстъп на абзац Ctrl+Shift+M 
Задаване на “висящ абзац” Ctrl+T 
Намаляване на ефекте на “висящ абзац” Ctrl+Shift+T 
Премахване на ръчно зададеното абзацно форматиране Ctrl+Q 
 
 

Клавиши за редактиране и местене на текст и графика 
 

Изтриване на текст и графика 
Изтриване на един знак наляво Backspase 
Изтриване на една дума наляво Ctrl+Backspase 
Изтриване на един знак надясно Delete 
Изтриване на една дума надясно Ctrl+Delete 
Изрязване на маркирания текст Ctrl+X 
Анулиране на последното действие Ctrl+Z 
 

Копиране и местене на текст и графика 
Копиране на текст или графика Ctrl+C 
Местене на текст или графика F2 (след това преместете 

текстовия маркер и 
натиснете Enter) 

Създаване на двойка за Auto Text Alt+F3 
Вмъкване на съдьржанието на буфера Clipboard Ctrl+V 
 
 
 



Вмъкване на специални знаци 
Командно поле Ctrl+F9 
Знак за нов ред вътре в абзац Shift+Enter  
Знак за нова страница Ctrl+Enter 
Знак за нова колона Ctrl+Sift+Enter 
Незадължително тире за пренос Ctrl+ – (тире) 
Непрекъсваемо тире Ctrl+Shift+ – (тире) 
Непрекъсваем интервал Ctrl+Shuft+ интервал 
Знак за авторски права (©) Alt+Ctrl+C 
Знак за запазена марка (®) Alt+Ctrl+R 
Знак за търговска марка () Alt+Ctrl+T 
Многоточие Alt+Ctrl+. (точка) 
 

Маркиране на текст и графика 
С един знак надясно Shift+ → 
С един знак наляво Shift+ ← 
До края на думата Ctrl+Shift+ → 
До началото на думата Ctrl+Shift+ ← 
До края на реда Shift+End 
До началото на реда Shift+Home 
С един ред надолу  Shift+ ↓ 
С един ред нагоре Shift+ ↑ 
До края на абзаца Ctrl+ Shift+ ↓ 
До началото на абзаца Ctrl+ Shift+ ↑ 
С един екран нагоре Shift+PgUp 
С един екран надолу Shift+PgDn 
До края на прозореца Alt+Ctrl+PgDn 
До началото на документа Ctrl+ Shift+Home 
За целия документ Ctrl+A 
 
Ако знаете клавишната комбинация за местене на текстовия маркер, можете да 
маркирате текст чрез същата комбинация и задържан клавиш Shift.  Например, 
Ctrl+ → мести текстовия маркер до следващата дума, а Ctrl+ Shift + → маркира 
текста на текстовия маркер до началото на следващата дума. 
 

Местене на текстовия маркер 
 
С един знак наляво → 
С един знак надясно ← 
С една дума наляво Ctrl+ ← 
С една дума надясно Ctrl+ → 
С един абзац нагоре Ctrl+ ↑ 
С един абзац надолу Ctrl+ ↓ 
С една клетка наляво (в таблица) Shift+Tab 
С една клетка надясно (в таблица) Tab 
 

С един ред нагоре ↑ 
С един ред надолу ↓ 
До края на реда End 
До началото на реда Home 
До началото на видимия на екрана текст Alt+Ctrl+PgUp 
До края на видимия на екрана текст Alt+Ctrl+PgDn 
С един екран нагоре (чрез “превъртане”) PgUp 
С един екран надолу [чрез “превъртане”) PgDn 
До началото на следващата страница Ctrl+PgDn 
До началото на предишната страница Ctrl+PgUp 
До края на документа Ctrl+End 
До началото на документа Ctrl+Home 
До мястото на предишната редакция Shift+F5 
До мястото на текстовия маркер при последното за- Shift+F5 
тваряне на документа 
 

Вмъкване на нови абзаци и табулатори в таблица 
 

Нов ред в клетка Enter 
Знаци за табулация в клетка Ctrl+Tab 
 
 

Клавиши за предпечатен преглед и печат на документи 
 
Отпечатване на документ Ctrl+P 
Превключване към наглед Print Preview Alt+ Ctrl+I 
Припльзване в режим на увеличение клавишите със стрелки 
Преход към предишна/следваща страница от разпечат-  PgUp или PgDn 
ката в режим без увеличение 
Преход кьм първата страница от разпечатката Ctrl+Home 
Преход към последната страница от разпечатката Ctrl+End 
 

Клавиши за работа със структурата на документа 
 
Повишаване на нивото на абзац Alt+Shift+ ← 
Понижаване на нивото на абзац Alt+Shift+ → 
Понижаване до редовен текст чрeз прилагане на стил Ctrl+Shift+N 
Normal 
Преместване на маркираните абзаци нагоре Alt+Shift+ ↑ 
Преместване на маркираните абзаци надолу Alt+Shift+ ↓ 
Разгьване на текста под заглавие Alt+Shift+ + (плюс) 
Скриване на текста под заглавие Alt+Shift+ - (минус) 
Разгьване/скриване на всички текстове и заглавия Alt+Shift+A или * (звезда) 
Скриване/показване на знаковите формати / (наклонена черта) 
Показване само на първия ред или на целия редовен текст Alt+Shift+L 
Показване на всички заглавия със стил Heading 1 Alt+Shift+1 



Клавиши за работа с менюта 
 
Извикване на контекстното меню Shift+F10 
Активиране на лентата с менюта F10 
Извикване на системното меню на прозореца на про- Alt+ интервал 
грамата 
Фокусиране на следващата/предишната команда от ↓ и↑ (когато менюто/под- 
меню или подменю менюто е отворено) 
Избиране на менюто вляво/вдясно, или - ако е отворе- ← и → 
но подменю – превключване между основното меню и 
подменюто  
Фокусиране на първата или последната команда от Home или End 
меню или подменю 
Затваряне на отворени меню и подменю наведнъж Alt 
Затваряне на отворено меню; ако се вижда и подменю, Esc 
ще се затвори само последното 
 
Можете да изберете която и да е команда от лентата с менюта от друга видима 
на екрана лента с инструменти чрез клавиатурата.  Натиснете Alt, за да 
активирате лентата с менюта (за да изберете друга лента след това, натиснете 
Ctrl+Tab  неколкократно, докато фокусирате желаната лента).  Натиснете 
клавиша с буквата, която е подчертана в името на менюто. Когато се покаже 
самото меню наберете буквата, която е подчертана в името на желаната 
команда. 
 

Клавиши за работа с лентите с инструменти 
 
Активиране на лентата с менюта F10 
Избор на следващата или предишната лента Ctrl+Tab ; Ctrl+Shift+Tab 
Избор на следващия или предишния бутон (меню) в Tab или Shift+Tab (когато 
текущата лента е активна лента с инстру-

менти) 
Отваряне ни меню Enter (когато е фокусирано 

име на меню) 
Задействане на бутон Enter (когато е фокусиран 

бутон) 
Въвеждане на текст в текстово поле Enter (когато е фокусирано 

текстово поле) 
 

Клавиши за работа с прозорци 
  
Превключване кьм следващата програма Alt+Tab 
Превключване към предишната програма Alt+Shift+Tab 
Отваряне на менюто Start на Windows Ctrl+Esc 
Затваране на активния докунентен прозорец Ctrl+W 
Възстановяване на активния документен прозорец Ctrl+F5 
Превключване към следващ документен прозорец Ctrl+F6 

Превключване към предишен документен прозорец Ctrl+Shift+F6 
Минимизиране на документния прозороц Ctrl+F9 
Максимизиране на документния прозороц Ctrl+F10 
Избор на папка в диалоговия прозорец Open или Save  Alt+0 за избор на списъка  
As (от менюто File)  с папки, клавишите със 

стрелки за избор на папка 
Избор на бутон от лентата горе в диалоговия прозорец Alt+ цифра (1 e най-левият  
Open или Save As (от менюто File) 6утон, 2 - следващият ) 
Обновяване на списъка с файлове в диалоговия прозо- Р5 
рец Open или Save As 
 
Превключване към следващата страница в диалоговия Ctrl+Tab или Ctrl+PgDn 
прозорец 
Превключване към предишната страница в диалогвия Ctrl+Shift+Tab ; Ctrl+PgUp 
прозорец 
Преход към следващия елемент или група от елементи Tab 
за управление 
Преход към предишния елемент или група от елементи Shift+Tab 
за управление  
Обхождане на възможностите в падащ списък или из- ↑ и ↓ 
бор от група превключватели 
Задействане на избрания 6утон; отмятане или изчист- интервал 
ване на поле за отметка 
Фокусиране на ред от падащ списък по първата буква Клавиша с първата буква  
от него от текста на желания ред 

(при окусиран падащ 
списък) 

Избор на възможност или отмятане (изчистване) на Alt+ буквен клавиш 
поле за отметка чрез подчертаната буква от заглавието 
на полето 
Отваряне на падащ списък Alt+ ↑ (при фокусирано 

поле с падащ списък) 
Затваряне на падащ списък Alt+ ↓ (при фокусирано 

поле с падащ списък) 
Задействане на бутона по подразбиране в диалоговия Enter 
прозорец 
Отказ от командата и затваряне на диалоговия прозо- Esc 
рец 
 
В началото на текста в полето Home 
В края на текста в полето End 
С един знак наляво или надясно ← и → 
С една дума наляво или надясно Ctrl+ ← или Ctrl+  → 
 
 
 
 



Клавиши за работа с препратки, бележки под линия и бележки в 
края на текста 
 
Отбелязване на запис за съдържанието Alt+Shift+O 
Отбелязване на запис за таблицата с източниците Alt+Shift+I 
Отбелязване на запис за азбучния указател Alt+Shift+X 
Вмъкване на бележка под линия Alt+Ctrl+F 
Вмъкване на бележка в края на текста Alt+Ctrl+E 
 
 

Функционални клавиши 
F1 Извикване на помощ илиOffice Assistant 
Shift+F1 Контекстно-чуствителна помощ или преглеждане на формати 
Alt+F1 Преход към следващото поле 
Alt+Shift+F1 Преход към предишното поле 
Ctrl+Alt+F1 Извикване на Microsoft System Information 
F2 Местене на текст или графика 
Shift+F2 Копиране на текст 
Ctrl+F2 Команда File | Print Preview 
Alt+Shift+F2 Команда File | Save 
Ctrl+Alt+F2 Команда File | Open 
F3 Вмъкване на автоматичен текст 
Shift+F3 Смяна на регистъра на буквите 
Alt+F3 Задаване на автоматичен текст 
F4 Пвтаряне на последното действие 
Shift+F4 Повтаряне на команда Find  или Go To 
Ctrl+F4 Затваряне на прозореца 
Alt+F4 Изход от Word 
Alt+Shift+F4 Изход от Word 
F5 Команда Edit | Go To 
Shift+F5 Преход към последното редактирано място 
Ctrl+F5 Възстановяване на размера на документен прозорец  
Ctrl+Shift+F5 Редакция на позиционен маркер 
Alt+F5 Възстановяване на размера на прозореца на програмата 
F6 Преход към следващ дял от прозорец 
Shift+F6 Преход към предишен дял от прозорец 
Ctrl+F6 Преход към следващ документен прозорец 
Ctrl+Shift+F6 Преход към предишен документен прозоре[ 
F7 Команда Tools | Spelling 
Shift+F7 Команда Tools | Thesaurus 
Ctrl+F7 Команда Move от менюто за управление на прозореца 
Ctrl+Shift+F7 Обновяване на свързаните данни в документ на Word 
Alt+F7 Намиране на следваща правописна грешка (при включена автома-

тична проверка) 
F8 Разширяване на маркирана област 
Shift+F8 Намаляване на маркирана област 
Ctrl+F8 Команда Size от менюто за управление на прозореца 

Ctrl+Shift+F8 Разширяване на маркирана област (или блок) 
F10 Активиране на лентата с менюта 
Shift+F10 Извикване на контекстно меню 
Ctrl+F10 Максимизиране на документния прозорец 
Ctrl+Shift+F10 Извикване на скáлите 
Alt+F10 Максимизиране на прозореца на програмата 

F11 Преход кьм следващо поле 
Shift+F11 Преход кьм предишно поле 
Ctrl+F11 Заключване на поле 
Ctrl+Shift+F11 Отключване на поле 
F12 Команда File | Save As 
Shift+F12 Команда File | Save 
Ctrl +F12 Команда File | Open 
Ctrl+Shift+F12 Команда File | Print 
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