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Combinațiile de taste ale sistemului Windows 

Combinații de taste Funcția 

F1 Afisarea meniului de ajutor in Windows 

Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copiaza elementul selectat 

Ctrl + X Decupeaza elementul selectat 

Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipeste elementul din memoria Clipboard 

Ctrl + Z Inapoi cu o actiune 

Ctrl + Y Inainte cu o actiune 

Delete (sau Ctrl + D) Stergerea elementului selectat si mutarea acestuia in cosul de 

gunoi (Recycle Bin) 

Shift + Delete Stergerea definitiva a elementului selectat (fara a-l muta intai in 

cosul de gunoi) 

F2 Redenumirea fisierului selectat 

Ctrl + Sageata dreapta Mutarea cursorului la inceputul urmatorului cuvant 

Ctrl + Sageata stanga Mutarea cursorului la inceputul cuvantului anterior 

Ctrl + Sageata jos Mutarea cursorului la inceputul urmatorului paragraf 

Ctrl + Sageata sus Mutarea cursorului la inceputul paragrafului anterior 

Ctrl + Shift cu o tasta sageata 

apasata 

Selectarea unui bloc de text 

 

Shift + orice tasta sageata Selectarea a mai mult de un element de pe suprafata de lucru, sau 

selectarea textului dintr-un document 

Ctrl + orice tasta sageata + 

Tasta spatiu 

Selectarea individuala multipla a elementelor dintr-o fereastra sau 

de pe suprafata de lucru 

Ctrl + A Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o 

fereastra 

F3 Cautarea unui fisier sau a unui director 

Alt + Enter Afisarea proprietatilor elementului selectat 

Alt + F4 Inchiderea elementului activ sau iesirea din programul activ 

Alt + tasta spatiu Deschiderea meniului contextual pentru fereastra activa 

Ctrl + F4 Inchiderea documentului activ (in programele care permit 

deschiderea simultana a mai multor documente) 

Alt + Tab Comutarea intre elementele deschise 

Ctrl + Alt + Tab Folosirea tastelor sageata pentru a comuta intre elementele 

deschise 

Ctrl + Rularea scroll-ului de 

la mouse 

Schimbarea dimensiunii iconitelor de pe suprafata de lucru 

Tasta Windows + Tab Navigarea printre programele deschise in bara de programe 

(Taskbar) prin folosirea facilitatii Aero Flip 3-D 

Ctrl+ Tasta Windows + Tab Folosirea tastelor sageata pentru navigarea re programele 

deschise in bara de programe (Taskbar) prin folosirea facilitatii 

Aero Flip 3-D 

Alt + Esc Navigarea printre elementele deschise in ordinea in care au fost 

deschise 

F6 Navigarea printre elementele unei ferestre deschise sau ale 

suprafetei de lucru 
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F4 Afisarea listei cu bara de adrese in Windows Explorer 

Shift + F10 Afisarea meniului contextual pentru elementul selectat 

Ctrl + Esc Deschiderea meniului de start 

Alt + linia subliniata Afisarea meniului corespunzator sau executarea comenzii din 

meniu 

F10 Activarea barei cu meniuri in programul activ 

Tasta Sageata Dreapta Deschiderea urmatorului meniu catre dreapta sau deschiderea 

unui submeniu 

Tasta Sageata Stanga Deschiderea urmatorului meniu catre stanga sau inchiderea unui 

submeniu 

F5 (sau Ctrl + R) Reimprospatarea ferestrei active 

Alt + Tasta sageata sus Vizualizarea directorului aflat cu un nivel mai sus in Windows 

Explorer 

Esc Anularea operatiunii curente 

Ctrl + Shift + Esc Deschiderea managerului de sarcini (Task Manager) 

Shift cand introduceti un CD Prevenirea rularii automate a acestuia 

Alt stanga + Shift Comutarea intre limbile introduse cand sunt setate mai multe 

activate 

Ctrl + Shift Stanga Comutarea intre diferitele reprezentari grafice ale tastelor cand 

sunt mai multe instalate 

Ctrl (Stanga sau Dreapta) + 

Shift 

Schimbarea directiei de citire a textului de la dreapta catre stanga 

Siglă Windows + L Blocare calculator (fără a folosi CTRL + ALT + DELETE) 

 


