
Microsoft Office Excel 2007 - Общ преглед 

Ето ви с новата версия на Excel. Когато отворите Excel, ще видите познатите работни листове, с които сте свикнали. 
А в горната част на прозореца ще видите също и неща, които са нови. 

 Старият външен вид с менюта и бутони на Excel е заменен с тази нова лента с раздели, върху които щраквате, за 
да получите команди. Лентата е разработена, за да направи използването на Excel по-просто и да ви помогне бързо 
да намирате и да работите с командите, които са ви нужни. 

 Какво е променено и защо 

 Да, има маса промени. Това е най-забележимо в горната част на прозореца. 

  

 Но това е промяна за добро. Сега това което ви е необходимо, се вижда по-ясно и е по-лесно достъпно. Вместо да 
имате трийсетина непоказани ленти с инструменти, а също погребани в менюта команди, имате един център за 
управление – лентата, която носи най-същественото и го прави много нагледно. 

 Когато пробвате новия изглед, ще откриете, че командите, чието използване вече познавате, са групирани заедно 
по смислен за вас начин. 

 Научете повече за новия изглед и се подгответе да работите с вашата вълнуваща, нова версия на Excel. 

 Какво има в лентата? 

  

 

  



Има три основни компонента на лентата: 

  

1. Раздели Седем от тях са в горния край. Всеки един представя основни задачи, които извършвате в Excel.  
2. Групи Всеки раздел има групи, които показват свързани едни с друг елементи.  
3. Команди Командата е бутон, поле за въвеждане на информация или меню. 

  

Как да започнете? Отначало започнете с първия раздел. 

  

Най-важните команди в Excel са събрани в първия раздел – раздела Начало. Командите в този раздел се тези, 
които от Microsoft са преценили като най-често използвани, когато хората изпълняват основни задачи с работни 
листове. 

  

Например командите Постави, Изрежи и Копирай са подредени първи в раздела Начало, в групата Клипборд. 
Командите за форматиране на шрифт са следващите, в групата Шрифт. Командите за центриране или 
подравняване на текст са в групата Подравняване, а командите за вмъкване или изтриване на клетки, редове, 
колони и работни листове са в групата Клетки. 

  

Групите изтеглят заедно всички команди, от които е вероятно да се нуждаете за определен тип задача, и по време 
на задачата те остават лесно достъпни на екрана, вместо да са скрити в менюта. Тези жизненоважни команди се 
виждат над вашето работно пространство. 

  

Тук е приведен пример на удобството: Ако искате текстът да се показва на повече от един ред в клетка, не е нужно 
да щраквате върху команда в меню, да щраквате върху раздел в диалогов прозорец и след това да щраквате върху 

опция в диалоговия прозорец. Просто щраквате върху бутона Текст на повече редове в групата 
Подравняване на раздела Начало. 

 Още команди, но само когато имате нужда от тях 

  

Създайте диаграма чрез щракване върху бутон в раздела Вмъкване, в групата Диаграми. След това разделите на 
Инструменти за диаграма – Проектиране, Оформление и Форматиране – стават достъпни. 

  

 



  

Командите в лентата са тези, които използвате най-често. Вместо да показва всяка команда през цялото време, 
Excel 2007 показва някои команди, когато може да имате нужда от тях, в отговор на предприето от вас действие. 

  

Ако например нямате диаграма в работния си лист, командите, работещи с диаграми, не са необходими. 

  

Но след като създадете диаграма, се появяват Инструменти за диаграма заедно с три раздела: Проектиране, 
Оформление и Форматиране. В тези раздели ще намерите командите, от които имате нужда при работа с 
диаграмата. Лентата отговаря на действието ви. 

  

Използвайте раздела Проектиране, за да промените типа на диаграмата или да преместите местоположението на 
диаграмата; раздела Оформление – за да промените заглавията на диаграми или други елементи на диаграма, и 
раздела Форматиране – за да добавите цветове на запълване или да промените стилове на линии. Когато 
завършите диаграмата, щракнете извън областта на диаграмата. Инструментите за диаграма изчезват. За да ги 
върнете, щракнете във вътрешността на диаграмата. Тогава разделите се появяват отново. 

  

Така че не се безпокойте, ако не виждате всичките ви необходими команди през цялото време. Направете първите 
стъпки. След това ще имате подръка необходимите ви команди. 

 Още опции, ако се нуждаете от тях 

  

 

  

Щракнете върху стрелката отдолу на групата, за да получите още опции, ако имате нужда от тях. 

Щракнете върху стрелката в групата Шрифт. 
Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на клетки. 

  

Когато виждате тази стрелка (наречена Dialog Box LauncherСтартираща програма за диалогов прозорец) в 
долния десен ъгъл на група, има още налични опции за тази група. Щракнете върху стрелката и ще видите 
диалогов прозорец или прозорец на задачите. 

  



Например, в раздела Начало, в групата Шрифт имате на разположение всички най-често използвани команди за 
извършване на промени в шрифтове: команди за промяна на шрифта, за промяна на размера и за превръщане на 
шрифта в получер, курсив или подчертан. 

  

Ако искате още опции, като например горен индекс, щракнете върху стрелката отдясно на Шрифт и ще получите 
диалоговия прозорец Форматиране на клетки, който разполага с горен индекс и други опции, свързани с 
шрифтовете. 

 Поставяне на команди във ваша собствена лента с инструменти 

 

Ако често използвате команди, които не са толкова бързо достъпни, колкото ви се иска, можете лесно да ги 
добавите към Лентата с инструменти за бърз достъп, която е над лентата, при стартирането на Excel 2007. В 
тази лента с инструменти командите са винаги видими и под ръка. 

  

Ако например използвате "Автофилтър" всеки ден и не искате да сте принудени всеки път да щраквате върху 
раздела Данни, за да получите достъп до командата Филтър, можете да добавите Филтър към лентата с 
инструменти за бърз достъп. 

  

За да направите това, щракнете с десния бутон върху Филтър в раздела Данни, а след това щракнете върху 
Добави към лентата с инструменти за бърз достъп. 

  

 За да премахнете бутон от лентата, щракнете с десния десния бутон върху бутона в лентата, а след това щракнете 
върху Премахни от лентата с инструменти за бърз достъп. 

  

 

  



Какво стана с моите предпочитани клавишни комбинации? 

 

Ако разчитате повече на клавиатурата, отколкото на мишката, ще поискате да узнаете за клавишните комбинации в 
Excel 2007. 

  

В дизайна на лентата има нови преки пътища. Защо? Понеже тези промени носят две големи преимущества спрямо 
предишните версии: 

  

• Преки пътища за всеки единичен бутон в лентата. 

• Преки пътища, които често изискват по-малко клавиши. 

Използване на новите преки пътища 

  

Новите преки пътища имат и ново име: бързи клавиши. За да накарате бързите клавиши да се появят, натискате 
клавиша ALT. 

  

Ще видите бързи клавиши за всички раздели на лентата, всички команди в разделите, лентата с инструменти за 
бърз достъп и бутона Microsoft Office. 

  

Натиснете клавиша за раздела, който искате да покажете. Това показва всички символи на бързи клавиши за тези 
бутони на раздел. След това натиснете клавиша за желания от вас бутон. 

  

Например можете да използвате бързи клавиши, за да центрирате текст в Excel. 

 

1. Натиснете клавиша ALT, за да се появят бързите клавиши.  
2. След това натиснете Н, за да изберете раздела Начало.  
3. Натиснете П, а след това Ц в групата Подравняване, за да центрирате избрания текст. 

  



Какво стана със старите клавишни комбинации? 

  

  

Всички клавишни комбинации от миналото, започващи с CTRL, остават непроменени и можете да ги използвате, 
както винаги досега. Например прекият път CTRL+C остава копиране на нещо в клипборда, а прекият път CTRL+V 
остава поставяне на нещо от клипборда. 

  

Използване на новите клавишни комбинации 

  

Новите клавишни комбинации имат и ново име: бързи клавиши. За да накарате символите на бързите клавиши да се 
появят, натиснете клавиша ALT. Ще видите бързи клавиши за всички раздели на лентата, лентата с инструменти за 
бърз достъп и бутона Microsoft Office. 

  

Натиснете клавиша за раздела, който искате да покажете. Това показва всички символи на бързи клавиши за тези 
бутони на раздел. След това натиснете клавиша за желания от вас бутон. 

  

Всички клавишни комбинации от миналото, които започват с CTRL, остават непокътнати. Например CTRL+C остава 
копиране в клипборда, а CTRL+V остава поставяне от клипборда. 

  

Забележка Повечето от старите преки пътища ALT+ меню продължават да работят. Все пак, ще трябва да узнаете 
пълния пряк път от паметта – няма да имате екранни напомнения кои букви да натискате. 

  

Припомнете си за предишните версии на Office, когато натискахте ALT+E, за да отворите менюто Редактиране и 
след това натискахте подчертаната буква в една от командите на менюто. Все още можете да натиснете клавиша 
ALT и след това да натиснете един от старите клавиши за менюта Р (Редактиране), И (Изглед), В (Вмъкване) и т. н. 
Но няма да се отвори меню. Вместо това ще изскочи поле, показващо, че използвате клавиш за достъп на Office 
2007. Ако знаете цялата клавишна поредица, просто карайте по стария начин и въведете командата. Ако не знаете 
поредицата, вместо това натиснете клавиша ESC и използвайте символите на бързите клавиши.  

Новият изглед  

Не само лентата е нова в Excel 2007. Изгледът "Оформление на страница" също е нов. Ако сте работили в 
изгледа "Оформление за печат" в Microsoft Office Word, ще сте доволни да видите Excel с подобни преимущества. 

  

За да видите новия изглед, щракнете върху Изглед на оформление на страница в лентата с инструменти Изглед 

долу в дясно на прозореца. Или щракнете върху раздела Изглед в лентата, а след това щракнете върху 
Изглед на оформление на страница в групата Изгледи на работна книга. 

  



 

  

Новият изглед "Оформление на страница" в Excel. 

  

1. Заглавия на колони.  
2. Заглавия на редове.  
3. Линийки за полета.  

  

В изгледа на оформление на страница има полета на страница отгоре, отстрани и отдолу на работния лист и малко 
синя площ между работните листове. Линийките отгоре и отстрани ви помагат да настроите полетата. Можете да 
включвате и изключвате линийките, когато се нуждаете от тях (щракнете върху Линийка в групата 
Покажи/скрий на раздела Изглед). 

  

С този нов изглед нямате нужда от визуализация на печата, за да извършите настройки на вашия работен лист 
преди отпечатване. Ще узнаете повече за това в следващия урок. 

  

Лесно е да се добавят горни и долни колонтитули в изгледа "Оформление на страница". Когато въвеждате в новата 
област на горен или долен колонтитул отгоре или отдолу на страницата. Отваря се разделът Проектиране с всички 
команди, от които се нуждаете за създаване на вашите горни и долни колонтитули. Повече за това – също в 
следващия урок. 

  

Можете да видите всеки лист в работна книга в изгледа, който работи най-добре за листове. Просто изберете 
изгледа в лентата с инструменти Изглед или в групата Изгледи на работна книга на раздела Изглед, за всеки 
работен лист. И изгледът "Нормален", и визуализацията "Нова страница" са тук. 

Съвет: Ако харесвате изгледа "Оформление на страница", но предпочитате малко по-малки интервали в полетата, 
можете да скриете част от тези интервали. 

 Различните разделителни способности на екрана могат да променят това, което виждате 

Всичко, което ви разказахме досега е приложимо, ако екранът ви е включен на висока разделителна способност и 
прозорецът на Excel е увеличен. В противен случай нещата изглеждат различно. Как? Така: 

  

Ниска разделителна способност Ако екранът ви е включен на ниска разделителна способност, например на 800 
на 600 пиксела, няколко от групите в лентата ще показват само име на групата, но не и командите в групата. Ще 
трябва да щракнете върху стрелката на бутона на групата, за да се покажат командите. 



  

Например, в раздела Изглед, групата Покажи/скрий има няколко команди за показване и скриване на разни 
елементи. При висока разделителна способност ще виждате всички команди в групата Покажи/скрий. При 
разделителна способност от 800 на 600, ще видите бутона Покажи/скрий, а не командите в групата. 

  

В този случай вие щраквате върху стрелката върху бутона на групата Покажи/скрий, за да се покажат командите 
в групата. 

  

 

  

Групите, показващи само името на група при по-малка разделителна способност, са тези с по-рядко използвани 
команди. 

  

Намален При всякаква разделителна способност, ако направите прозореца на Excel по-малък, съществува размер, 
при който някои групи ще показват само имената на групите, и вие ще трябва да натиснете стрелката върху бутона 
на групата, за да се покажат командите. 

  

Компютри Tablet PC Ако работите на Tablet PC с по-малък екран, ще забележите, че лентата се настройва, за да 
ви покаже по-малки версии на раздели и групи. Ако имате по-голям монитор, лентата се настройва, за да ви 
показва по-големи версии на разделите и групите. 

  

Упражнявайте се. Скоро ще откриете, че навигацията в новият интерфейс на MS Office е много по-лесна от когато и 
да било. 
  
  

 

 


