
LIBREOFFICE CALC. ZURE KALKULU ORRIAK SORTU

¿Zer da? 

Kalkulu orrien kudeatzaile indartsu bat da (bateragarria da Microsoft Excelekin). Edozein sistema 
eragiletan (Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X…) exekutatu daiteke.

Lehenengo urratsak 

Kalkulu orri bat sortzea  : “Berria” botoia; Control + U; Fitxategia/Berria/Kalkulu orria

Aldez aurretik egindako kalkulu orri bat irekitzea: Aldez aurretik sortutako eta gordetako kalkulu orri 
bat ireki: “Ireki” botoia (Tresna barra estandarrean);  Control + A; Fitxategia/Ireki → elkarrizketa 
koadroa, ireki nahi dugun fitxategia hautatzen dugu eta Ireki botoian klik egingo dugu.

Kalkulu orri bat gordetzea: Gorde botoia (Tresna barra estandarrean); Control + G; Fitxategia/Gorde

Elkarrizketa koadroan, dokumentua gordetzeko lekua eta fitxategi mota aukeratuko ditugu. Dokumentu 
bat lehenengo aldiz gorde ondoren, bakarrik gordetzen dugu (Control+G edo Fitxategia/Gorde).

Gorde honela: Dokumentua beste izen batekin gordetzeko. Fitxategia/Gorde honela (fitxategiaren 
izena aldatu eta gorde egingo dugu).

Kalkulu orri bat itxi: Fitxategia/Itxi (dokumentua itxiko dugu, baina aplikazioa ez).

OpenOffice calc aplikaziotik irtetea: Fitxategia/Amaitu; CONTROL + Q; Alt+F4 ; Leihoaren “Itxi” 
kontrol botoia.

Datuak sartzea eta oinarrizko eragiketak egitea
Datuak sartzea: Datuak sartu nahi ditugun lekuan klikatu (beltzez markatuta gertuko da) eta idatzi. 
Koordenatuak: gelaxka erreferentziatu (fila eta kolumna) eta itzaltu ere egiten dira. Informazioa formulen
barran agertuko da ere. Formulen barran klikatu edo klik bikoitza egin gelaxkan informazioa aldatzeko. 

Gelaxkak aukeratzea edo mugitzea: Lehenenego zeldan klikatu eta ezkerreko botoia eutsita, aukeratu
nahi dugun gelaxka mugitu eta botoia utzi. 
Mugitzea: saguaren ezkerreko botoiarekin klik egin aukeraketan eta utzi gabe, sagua mugituko dugu 
datuak sartu nahi dugun lekura eta orduan utziko dugu botoia. 
Zeldak kopiatu: Gelaxkak aukeratu eta gero kopiatu ahal izango dugu informazioa. Kopiatu botoiarekin
; CONTROL + C. 

Itsatsi: Informazioa utzi nahi dugun espazioan: itsatsi botoiarekin ;  CONTROL + V. 

Gelaxken formatua
Edukiaren iturria (letra mota): Gelaxkak aukeratu: Xaguarekin eskuineko klika egin/gelaxken 
formatua; edo formatua/karakterra. (Aurreikuskera).

Edukiaren tamaina: Tamaina aldatu dezakegu: formatu barratik edo formatu menuan, katakterrean 
(aurreikuskerarekin).
Edukiaren estiloa : Gelaxkak aukeratu behar ditugu.Debemos seleccionar las celdas.
1) Teklatuko sarbide azkarreko teklekin:Con las teclas de acceso rapido del teclado:

• Beltzatuta: Control + N; Kurtsiba: Control + K; Azpimarratuta: Control +S.
2) Formatu barraren bidez: Beltzatuta: Klikatu ; Kurtsiba: klikatu ; Azpimarratuta: klikatu 
3) Formatua/ karakterra: (aurreikuskerarekin).
Edukiaren kolorea: Testua duten gelaxkak aukeratu behar ditugu. Kolore botoia. Kolore 
desberdinen paleta agertzen da, eta nahi dugun kolorea aukeratu behar dugu; Formatua/ karakterra 
(fuente efektuak pestañan). 
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Lan igurunea ezagutzen
Gehitu/Kendu herraminta barra: Ikusi/herramina barra. Pertsonalizatu eta funtzioak programatu. 

Barra ohikoenak: 
Barra estandarra: Herraminta nagusiak (dokumentu berria, ireki, gorde, moztu, pegatu...)
Bilatu barra: Gure kalkulo orrian informazioa topatu ahalko dugu. 
Formulen barra: Gelaxka bakoitzari eman nahi diogun esperezioentzako tokia da. 
Herraminta barra pertsonalizatu: Herraminta barrako botoiak gehitu edo kendu. Ikusi/Herraminta 
barra/Pertsonalizatu (dialogo koadroa Pertsonalizatu)
Herraminta Barrako etiketa ikustuz bi zatitan banatuko da : Herraminta Barra OpenOffice Calc eta 
Herraminta Barrako edukia.
OpenOffice Calc Herraminta Barra: Pertsonalizatu edo egokitu nahi dugun barra aukeratu (izena aldatu,
ezabatu, ikuskera modua) edo berri bat sortu (berria sakatuz). 
Aukeratzeko ikuskerak: testua bakarrik, ikonoak bakarrik edo ikonoak eta testua. Hasierako baloreak 
berreskuratzeko aukera “Hasierako konfigurazioa berrezarri” sakatuz. 
Herraminta barraren edukia: Botoiak kendu (Aldatu edo ezabatu). 
Gehitu sakatuz beste komando batzuk gehitu. 

Handitu/Txikitu tamaina: Ikuskeraren eskala handitu edo txikitu. Ikusi → Eskala. Dialogo koadro bat 
zabalduko da (aktibatu Barra Estandarra edo Estatu barra ezkerreko botoiarekin bi klik egiten 
portsentaiaren gainean). 

Errenkaden eta zutabeen erabilera
Ilarak, zutabeak edo gelaxkak gegitu: Gehitu nahi dugun lekuak jarri behar gara.

Filak gehitu: Ilara berria sortu nahi dugun ilaran klikatu (ilarak goian sartu aukeratuko dugu); gelaxkan 
kokatu (Gehitu/ilara aukeratu); ilara bat baino gehiago gehitzeko, beetik abiatuta sartu nahi ditugun ilara
guztiak aukeratuko ditugu. Klikatu Gehitu/Ilara menuan (ilara berriak aukeraturtako ilararen gainean 
sortuko dira). 

Kolumnak gehitu: Ilara berria gehitu nahi dugun zutabean klikatu. (Zutabeak ezkerrean kokatu 
aukeratuko dugu) ; Zutabea gehitu nahi dugun gelaxkan kokatu (Zutabeak/gehitu aukeratu); ztabe bat 
baino gehiago gehitzeko, aukeratutako gelaxkatik nahi ditugun zutabe beste aukeratuko ditugu 
eskuinetara. Klikatu Gehitu/zutabeak menuan (zutabe berriak aukeratutako zutabearen eskerrean 
agertuko dira. 

Gelaxkak gehitu: Gelaxkak gehitzeko eta bertan dauden datuak ere mugitzeko, ondoko ekintzaren bat 
egin beharko dugu: Klikatu Gehitu/Gelaxkak menuan eta gehitu aukeratuko dugu. Aukeratu beharko 
dugu gelaxka horiekin zer egin nahi dugun.

Ilara eta zutabeen tamaina aldatu: Zutabe baten zabalera aldatzeko zutabearen inguruan eta bere 
letran kokatuko gara aldatzeko. Bi ilara edo bi zutabeen artean kokatuko dugu kurtsorea haien artean 
gezi bikoitz bate agertzen zaigun arte. Xaguaren eskuineko botoia sakatuta dugularik nahi dugun 
zabalera edo luzeera lortu arte mugituko dugu. Tamaina zehatz bat emateko ilara edo zutabeari ilara 
edo zutabean kokatuko gara eta Formatu menuan klikatuko dugu; Ilara/Altuera edo Zutabea/Zabalera 
aukeratu. Dialogo koadrian nahi dugun balorea jarri beharko dugu. 

Formulak 
Zer da formula bat?  Tauletan dauden datuei buruzko konklusioak eta eragiketak eskuratzeko balio 
duten eragiketa desberdinak dira.  Emaitza totalak edo partzialak eskuratu ahalko ditugu analisiak egin 
ahal izateko gero. 

Formula gehitu:  Berdin (=) sinboloa jarriko dugu emaitzen gelaxkan (C1). Lehenengo gelaxka(A1), 
eragiketaren sinboloa (+), bigarren gelaxka (B1). Intro tekla sakatu. Adibidea: A1 + B2 → Intro tekla 
sakatu emaitza ateratzeko. .
Formula ez du zenbakiekin eragiten, gelaxkako edukiarekin baizik. 
Fromula bat programatu:  Besteo zutabe edo ilaretan formulak programatu ahal ditugu. Horretarako 
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emaitza dagoen gelaxkan sakatuko dugu, ezkerreko botoiarekin sakatuko dugu beheko koadrotzoan eta
nahi dugun gelaxkara eramango dugu nahi ditugun zutabeen arteko eragiketan lortzeko. 
Formulak aldatzea:  Klik bikoitza egingo dugu emaitza dagoen gelaxkan, formula egiten duten 
gelaxkak urdinez eta gorriz markatuta egongo dira. Gelaxka horien gainetik xagua pasatzean esku bat 
aterako zaigu eta ekerreko botoia sakatuta mantenduz gero, koloreztatutako koadroa mugitu ahalko 
digu.

Funtzioak
Zer da? Gelaxka desberdinen arteko erlazioa da, bai batuketa, bai kenketa... Erlazio hauek 
ezarrita daude eta erabiltzeko funtziaren izenari erreferentzia egitearekin nahiko da. Funtzio 
desberdinez eginda egon daitezke. 

Gelaxka huts batean sakatu “Asistente. Funtzioak ” ; Ctrl+F2 . Eskuragarri dauden funtzioak sailkatu 
ahalko ditugu kategoria desberdinetan: Datu baseak, finantzak...
Gelaxken tartea:  bi puntuak (:), Gelaxken arteko tareta aukeratu (A1 etik A10era = A1:A10).  
Funtzioak gehitu: Gelazka aukeratu “=”+ funtzioaren izena + gelaxken tartea + intro tekla. Adibidea: =  
BATUKETA (A1:A10) “Intro” (emaitza eskuratzeko).

Grafikoak
Grafikoan agertzea nahi ditugun gelaxkak aukeratuko ditugu. Gehitu/objetua/Grafikoa. Sortutako grafika
eta dialogo koadro bat egertuko da (grafiko motak).

Imprimatzea
Aurretiko ikuskera: Dokumentua imprimatu aurretik aurreikustea. Klikatu botoian; Artxiboa/ 
Aurretiko ikusketa. 

Inprimatu: Artxiboa inprimatu botoian sakatu (Heraminta barran); Artxiboa/Inprimatu Control + P.
Dialogo koadro bat irekiko zaigu honen ondoren (inprimagalua aukeratu, kopia kopurua...). 
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