
Предназначение и възможности на електронните таблици - упражнение 

Задача 1 (за самостоятелна работа) 

1) Стартирайте Excel 

 Персонализирайте лентата за бърз достъп, така че да съдържа само бутоните New, Open, Save 

As и Quick Print . Възстановете по най-бързия начин стандартното й съдържание (File->Options-

>Reset) 

 Променете броят на показваните файлове в списъка Recent Documents на 2 (File->Options-

>Advanced->Display) 

 Скрийте и отново покажете от инструментите в лентата View: формулния ред Formula Bar; 

мрежата на таблицата Gridlines; имената на редовете и колоните Row&Column Headers; 

хоризонталния и вертикалния плъзгач Horizontal/Vertical Scroll Bar; етикетите на работните 

листи Sheet Tabs. 

2) Задайте Excel Options при следните условия 

 Брой работни листи в нова книга – 4, стандартен шрифт – Tahoma 12 (General) 

 Настройка за съхраняване копие за автоматично възстановяване на Вашата работа. Копието да 

се запазва през 15 минути (Save) 

 Режим на показване графичните обекти и индикатори на коментарите (Advanced) 

 

Задача 2 (за самостоятелна работа) 

Отворете нов празен документ (New). Като използвате командите от Ribbon (група Cells на лентата Home 

и група Comments на лентата Review), контекстните менюта или директно с мишката, изпълнете следните 

действия: 

1) Изтрийте едновременно първите два листа, а останалите два преименувайте съответно на Проба 1 и 

Проба 2. Вмъкнете нов лист пред Проба 1, преместете го след Проба 2 и му задайте име Проба 3. 

2) Изберете клетка В25 в лист Проба 1. Придвижете се с едновременна проверка на адреса на активна 

клетка в Name Box както следва: 

 Една клетка вляво, вдясно, нагоре, надолу (съответно с клавиши Enter; Shift+ Enter; Tab; Shift+ 

Tab) 

 Един екран надолу и нагоре (клавиши Pg Doun и Pg UP) 

 До клетка D253, а после до клетка I3 (Home->Find and Select->Go to) 

3) В клетка А25 на лист Проба 2 въведете думата Упражнение. Направете следните корекции: 

 Сменете главната буква У с малка у; 

 Вмъкнете пред упражнение думата Първо; 

 Допишете след думата упражнение текста Задача 2; 

 Създайте копие на лист Проба 2 (Move or Copy) 

4) В клетка А26 от лист Проба 3 въведете числото 34.567777. Проверете как е интерпретирано от 

програмата – като число или текст. Задайте необходимата настройка, така че десетичен знак да бъде 

точка. Намалете достатъчно ширината на колона А и проследете измененията в клетката и във 

формулният ред. 

5) Изберете клетка В25 вмъкнете като коментар текстът Номер на тема (Review->Comments). 

Редактирайте коментара на “Тема N” 

6) С едновременна проверка на адреса на активните клетки в Name Box изберете: 

 Диапазон от клетки от А25 до С27 (с и без клавиш Shift) 

 Едновременно клетки А26, В27 и С25 (с клавиш Ctrl) 

 Колони А:Е (кликнете в заглавието на колоните) и ред 26 (кликнете в заглавието на реда) 

 Цялата таблица (кликнете в ъгъла образуван от заглавията на редовете и колоните) 


