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A „„Beállítások → LibreOffice Calc → Általános”-
nál a lenyíló menüből válaszd ki az irányt.

A kurzor mozgási tulajdonságának beállítása.

Sablonok alakítása

Az Excel új munkafüzetei a Book.xltm sablonon 
alapulnak. Biztos vagyok benne, hogy a Calc is 
sablont használ, de nem találom … (ha te tudod hol 
vannak, szólj). A cikkben írja „a Book.xltm-en végzett 
változtatások az összes új munkafüzetben 
megjelennek. Hajtsd végre az új munkafüzetekbe 
állandónak megjelenítendő változásokat és mentsd a 
fájlt sablonként:
1. Kattints a Fájl fülre, válaszd a „Mentés mint ...”-et
2. Fájlnévnek írd be: book 
3. A lenyíló menüből válaszd az Excel Macro-

Enabled Workbook (*.xltm)-t
4. A navigáló sávban válaszd ki a helyi lemezedet 

(valószínűleg a C:), majd írd be az XLSTART-hoz 
mutató útvonalat.

A módosított Book.xltm fájl használatához nyomj 
<CTRL>+N-t, vagy kattints a gyors elérésű 
eszköztárra (QAT). Az Excel a változtatásaid szerinti 

hoz – a munkalapok száma egy új dokumentumban”. 
(Tudd, hogy csak megnyitott Calc esetén érhető el.) 
Tetszőleges értéket beállíthatsz és amikor 
legközelebb új táblázatot nyitsz, a beállított számú 
lapot kapod.
 

Munkafüzet indítása

A cikk szerint, „ha rendszeresen dolgozol egyazon 
munkafüzettel, az Excel indításával egyidőben 
megnyithatod. Egyszerűen mentsd a fájlt az Excel 
XLSTART könyvtárába. Ha Windows 10-et használsz 
a könyvtárat itt találod:
C:\Users\felhaszn\AppData\Roaming\Microsoft\Excel
\XLSTART” és tanácsokat ad ahhoz, hogyan találd 
meg Win10 alatt.

Noha néha keresgélni kell a fájlok, könyvtárak között, 
hogy a megfelelőt elérjem, ilyen könyvtárat LO-nál 
nem találtam. Ha te megtalálod, jelezd! Úgy 
gondolom, sokkal egyszerűbb az adott munkalapra 
mutató hivatkozást készíteni az Asztalra és simán 
onnan megnyitni. A munkahelyemen számos 
dokumentumra mutató hivatkozást tartok az 
asztalomon (Win7 alatt) és nagyon egyszerű onnan 
megnyitni. Ha te kerülöd az ikonokat az asztalon 
(akár én otthon a Linuxon), akkor egyszerűen 
megnyithatod az LO indító ablakát, benne az utóbb 
használt fájlok listájával. Ha az adott dokumentumot 
gyakran használod, a lista elején lesz.

A kurzor mozgatása

Amikor <Enter>-t nyomsz a munkalapon, egy cellával 
lejjebb viszi a kurzort (LO Calc és Excel). 
Amennyiben jobbra akarsz léptetni, <Enter> helyett 
nyomj <Tab>-ot, vagy változtasd meg a viselkedést 
az alábbiak szerint:

Írta: Meemaw

Minden nap megkapom a Tech Republic email-jét. 
Néha jó belenézni és látni, hogy mi újság, vagy mi 
történik a technika világában. Mivel csak kicsit értek 
hozzá, így sok minden nem világos, de mindig 
megállok és elolvasom az MS Office trükköket. Én 
LibreOffice-használó vagyok. Munkára is inkább azt 
használom, mintsem az MS Office-t, ami szintén fent 
van a gépemen. Amikor ezeket a cikkeket olvasom, 
mindig megkérdem: „mennyi működhet közülük 
LibreOffice-ban is?”

Legutóbb is beleakadtam egy ilyen cikkbe. Az 
Exceles cikk 2017. december 4-én jelent meg. Mivel 
mindig érdekelt, hogy vajon mi érvényes LO-ra is, 
lássuk.

Munkalapok száma

Az LO-t megnyitva Calcban új munkafüzetbe kezdek, 
mindig  csak egy lappal indul. Ha egynél több 
munkalapra van általában szükséged, hozzáadhatod 
a szükséges számú lapot. Módosíthatod a kezdéskor 
megnyitott lapok számát is. A változtatáshoz menj a 
„Beállítások → LibreOffice Calc → Alapbeállítások-

Új munkafüzet lapjainak meghatározása.

LibreOffice Calc mókolása
PClinuxOS Magazine – 2018. február

https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/10-excel-2016-defaults-you-can-customize/
https://pclosmag.com/html/issues/201802/page01.html


PCLinuxOS Magazine Page 2

új munkalapot ad fel. Ha további változtatásokat 
tervezel, csak nyisd meg a Book.xltm-t magát, ahogy 
más fájlokkal is tennéd. Csak óvatosan ennek a 
sablonnak a módosításával. Minden munkafüzetben 
megjelennek ezek a változtatások. Ugyanakkor, ha 
bármi történne ezzel a fájllal az Excel készít egy újat, 
ami azután nem tartalmazza a változtatásaidat.”

Indításhoz legjobb, ha elkészíted a saját testre 
szabott munkalapjaidat és jól azonosítható néven 
mented el azokat.

Másodlagos indító könyvtár

A cikk szerint: „Néhány tipp a beépített XLSTART 
könyvtárra alapul. Akármi legyen ebben a 
könyvtárban, az Excel indításakor automatikusan 
megnyílik. Így készíthetsz másodlagos indító 
könyvtárat:
1. Kattints a Fájl fülre és válaszd a Beállítások-at
2. A bal oldali sávban válaszd ki a Haladó 

(szakértői?) szintet 
3. Az Általános résznél írd be az alternatív indító 

könyvtár útvonalát
4. Kattints az OK-ra”

Így lehet egyszerre több fájlt megnyitni, legyen az 
akár az XLSTART könyvtárban, akár a kijelölt 
másodlagos könyvtárban. Noha ez bizonyos 
esetekben jó lehet, én ritkán nyitok meg több fájlt 
egyszerre. Ám ha így teszek, akkor azok nemcsak 
Calc-fájlok. A testületi ülésre számos fájlt készítek 
minden hónapban, de azok többnyire Calc- és Writer-
fájlok vegyesen. Ehhez megnyitom a mentési 
helyüket, majd mindet kiválasztom és a megnyitásra 
kattintok. (Nem hiszem, hogy ezt MS Office-ban meg 
tudnám tenni, mivel mindegyik fájlt csak a saját 
programja nyitja meg és más programból nem nyílik 
meg, vagyis ha Word-fájlt szerkesztesz és meg 
kellene nézned egy Excel fájlt, akkor nem léphetsz 
be a Word Megnyitás párbeszédébe és nyithatsz 
meg Excel-fájlt.)

Szöveg tördelése

Hosszabb bejegyzések gyakran túlnyúlnak a cella 
jobb szélénél, ha a cella nem elég széles azok 
elhelyezésére. Ha jobbra nincs adat, nem érdekes. 
Ám ha az érintett cellában adat van, akkor számít és 
a túlnyúló balról jobbra részt eltünteti. Ha a hosszú 
bejegyzéseket a cellában automatikusan elválaszta-
nád, akkor a normál stílust a így alakítsd át:
• A „Stílusok és formázás”-nál (F11) az 

„Alapértelmezett”-en jobb kattintás és válaszd a 
„Módosítás”-t.

• Az „Igazítás” fülre kattints és a „Tulajdonságok”-
nál jelöld be az „Automatikus szövegtördelés” 
előtti négyzetet.

Szövegtördelés alapbeállításként

Ez az alapbeállítás csak az aktuális munkafüzetre 
érvényes. Vedd figyelembe, hogy a szövegtördelés 
az adott cella magasságát megnöveli.

Kiterjesztett képletsáv

A képletsáv magassága (vagy mélysége) 
legtöbbünknek megfelel, de azok, akik hosszabb 
egyenleteket írnak be, értékelnék a több helyet. 
Szerencsére ez könnyen megoldható. A képlet 
ablakának jobb szélére nézve (piros körben lent), 
kattints a le nyílra (felső kép) a kinyitáshoz, majd a fel 
nyílra (alsó kép) az ismételt visszacsukáshoz.

A képlet beviteli sáv megnövelése a hosszú képletek 
elhelyezésére.

Legutóbbi dokumentumok listája

Ha a Legutóbbi dokumentumok listát megnyitod, a 
LibreOffice alapból 25-öt mutat. Meg kell mondanom, 
nekem elég, hacsak nem keresek kifejezetten 
valamit. Az MS Office-ban ezt sokkal könnyebb 
megváltoztatni, a haladó beállításoknál egy lenyíló 
menüben az „Ennyi számú Excel munkafüzet-
előzményt mutass” feliratnál.

Az LO-ban a „Szakértői beállítások” ablakot kell 
megnyitni, a „Beállítások → LibreOffice → 
Speciális” résznél a „Szakértői beállítások 
megnyitásá”-ra kattintva. A Firefox about:config-
jához hasonló ablakot kapsz. CSAK ÓVATOSAN!
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Itt én megtaláltam a fájlelőzmények listáját, az 
org.openoffice.Office.Common-nál. Duplán kattints a 
plusz jelre és keresd a History-t. Dupla kattintás rajta 
és keresd a Pick List History-t. A jobb oldalon a 
beállításoknál PickListSize long 25 kell legyen. 
Duplán kattints a számon és megjelenik egy ablak, 
lehetővé téve a szám módosítását. Ez nemcsak a 
Calc-ra, hanem mindegyik előzményeire hat. A 
munkahelyemen 20-ra állítottam át.

A megjelenített dokumentumelőzmények számának 
beállítása

Vonalzó mértékegysége

A LibreOffice (és az Excel) vonalzó alap mértékegy-
sége a hüvelyk. Ez nem mindig megfelelő. Könynyen 
megváltoztathatod ily módon: Beállítások → 
LibreOffice Calc → Általános és olyan mérték-
egységre válthatsz, amilyenre csak akarsz.

A vonalzó beosztásának váltása centiméterre, vagy 
milliméterre.

A LibreOffice-t 5.4.4.2-re frissítették. A további 
fejlesztéseket itt lehet megtekinteni. 

Megnéztük néhány alapbeállítás módosítását, ami a 
munkában hasznos lehet, de sok további van. Szánj 
időt a LibreOffice Beállításaira és további könnyű 
változtatási lehetőségeket találhatsz.
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