
Брисаое садржаја ћелије

 Тастером Delete на тастатури, односно командом

Edit\Clear\Contents се брише само садржај

означених ћелија, врста или колона, али се

означене ћелије не уклањају из табеле.



Премештаое блпка

 повлачењем миша

 помоћу клипборда (наредбе Cut и Paste)

Кппираое блпка
 повлачењем миша са притиснутим тастером

Control

 помоћу клипборда (наредбе Copy и Paste)



Претраживаое

Ппништаваое акције

Тражеое и замена једнпг текста 
другим

Враћаое ппништенпг
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Снимаое дпкумента у датптеку

Учитаваое дпкумента из датптеке

Завршетак рада са дпкуметпм и 
прпгрампм
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Уклаоаое редпва и кплпна
из раднпг листа

 Тастером Delete брише се само садржај означених

редова, односно колона.

 Уколико је потребно уклонити не само податке,

већ и редове (или колоне) из радног листа

потребно је:

1. означити редове (колоне) који се бришу и

2. задати команду Delete из менија Edit.

ДА 
ПОНОВИМО!!!



 Након избацивања редова (или колона) из радног

листа са свим подацима у њима, остали редови

(колоне) се померају и добијају нове ознаке, тако

да нема прекида у нумерацији.

Delete

ДА 
ПОНОВИМО!!!



Уклаоаое ћелија из табеле

 За уклањање само непотребних ћелија потребно је:

1. означити ћелије који се бришу и

2. задати команду Delete... из менија Edit.

 Након задавања команде отвара се прозор у којем

је потребно одредити померање ћелија у истом

реду. померање ћелија налево

померање ћелија нагоре

брисање редова који садрже означене ћелије
брисање колона које садрже означене ћелије

ДА 
ПОНОВИМО!!!



Скриваое редпва и кплпна у 
табели

 Format\Row\Hide

 Format\Column\Hide

 Скривени редови и колоне се уклањају са екрана

али остаје празнина у ознакама редова и колона.



Уметаое редпва и кплпна
у радни лист

 Приликом додавања нових редова (колона) у радни

лист потребно је означити онолико целих редова

(колона) колико желимо да додамо. (1, 2, 3...)

 Након означавања задаје се одговарајућа команда:

 команда Row из менија Insert, за додавање редова

 команда Column из менија Insert, за додавање колона

 На сличан начин могуће је додати неколико ћелија у

табелу (Insert\Cells)



Прпмена ширине кплпне

Ширина колоне у радном листу може да се мења на

два начина:

1. померањем ивице колоне или

2. задавањем одговарајуће команде из менија Format

- команда Column , а затим подкомандаWidth…



Прпмена висине реда

 Висина реда у радном листу може да се мења на два

начина:

1. померањем ивице реда или

2. задавањем одговарајуће команде из менија Format

- команда Row , а затим подкомандаHeight…
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 промена фонта, стила фонта, величине слова,
поравнања и други параметри у појединим ћелијама,
редовима, колонама или другим деловима табеле

 и овде важи принцип “означи, па уради”

 у менију Format налази се команда Cells…

 одређивање приказа садржаја ћелије (картица
Number)



 картица Alignment

 поравнање текста (Horizontal, Vertical)

оријентација текста (угао у степенима, Orientation)

Wrap text (када попуни ред текст ће аутоматски прећи
у нови ред)

Merge Cells (спајање више ћелија у једну ћелију)

 картица Font

 картица Border

 картица Fill



ЗАДАТАК 1


