
EXCEL – Структура. 

Форматиране на клетки в 

електронна таблица  



1. Възможности на електронната таблица: 

• Изпълнява различни изчисления с 
използването на формули и функции; 

• Построява графики и диаграми; 

• Прави анализ и систематизиране на 
данните; 

 



2. Елементи на електронната таблица 

 Клетка (cell)- най- малката единица от таблицата, в която се 
въвежда информация. 

  
Адрес на клетка- показва позицията й в таблицата. Състои се от 

името на колоната и името на реда:  
A1(относителен), $ZZ$35535(абсолютен), IA$12(смесен); 
 

 Ред (row)- хоризонтално разположени клетки. Именуват се с 
цифри: 1, 2, 3,…, 65536. 

 Колона (column) - вертикално разположени клетки. Именуват се 
с букви от английската азбука: А, B, C,…, Z, AA, AB,…, IV.  

 
 Работен лист (Sheet)- това е електронна таблица, основния тип 

документ, използван в Excel. 
 Работна книга( Book)- е файл на Excel, който може да съдържа 

един или няколко работни листа. При първоначално създаване 
съдържа три работни листа. 
 



3. Типове данни в Excel 

По подразбиране 

Числа 

Валутна единица 

Дата 

Време 

Текст 



4. Форматиране на клетка 

• Маркираме клетката (или клетки); 

• Избираме от меню Home 

Типа на 

информацията в 

клетката 

Подравнява и 

обединява клетки 
Форматира 

символи Форматира 

рамките на 

таблицата 

Запълва клетките с 

цветове или шарки 

Отключва 

(заключва) 

клетки 



5. Подравняване на текст в клетка 

Alignment 

По хоризонтал: по 

подразбиране, ляво, 

център, дясно, 

запълване, двустранно 

По вертикала: горе, 

център, долу, 

двустранно 

Разполага текст на 

няколко реда 

/Alt+enter/ 

Сливане на 

клетки 

Извиване на 

текст под 

ъгъл 

Намалява рзмера на 

текста до големината на 

клетката 



6. Форматиране на символи 

Font 

Избор на 

шрифт 

Избор на 

размер 

Избор на 

стил 

Подчертаване 

Избор на 

цвят Избор на 

ефект 

Резултат от 

форматирането 



7. Форматиране рамките на 

таблицата - Border 

Стил на 

рамката 

Цвят на 

рамката 

Прилагане или 

изчистване на 

формата 

Частично 

прилагане или 

изчистване на 

формата 



8. Запълване  на клетките с цветове 

или шарки-Pattern 

Цвят за 

запълване на 

клетката 

Избор на цвят 

на шарката 

Избор на шарка 



9. Защита на клетката - Protection 

Клетката остава 

заключена, т.е. 

не може да се 

въвежда или 

редактира 

инсформация в 

нея. 


