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În acest articol, voi enumera o serie de scurtături de la tastatură valabile, in 
general, in toate cele mai utilizate browsere (Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Opera, Safari, noul Microsoft Edge, etc.)  

CTRL + T 

Deschideți o filă nouă. 

 

CTRL + W 

Închideți fila curentă. 

 

CTRL + SHIFT + T 

Deschideți fila închisă anterior. 

 

CTRL + TAB 

Comutați între filele deschise. 

 

CTRL + 1 la 8 

Comutați la fila numărului corespunzător de la stânga la dreapta. 

 

CTRL + 1 

Treceți la prima filă. 

 

CTRL + 9 

Treceți la ultima filă. 

 

CTRL + N 

Deschideți o nouă fereastră a browserului. 

 



ALT + F4 

Închideți fereastra curentă a browserului. Această comandă rapidă de la 

tastatură funcționează în Windows. 

F11 

Afisare pe tot ecranul. 

 

ALT + Home 

Deschideți pagina principală. 

 

Backspace sau ALT + Săgeată stângă 

Reveniți. 

 

ALT + Săgeată dreapta 

Mergeți înainte. 

 

F5 sau CTRL + R 

Reîncărcați pagina curentă. 

 

Esc 

Oprește încărcarea paginii web. 

 

CTRL + P 

Tipăriți pagina web. 

 

CTRL + S 

Salvați pagina web pe computer.  

 

CTRL + O 

Deschideți un fișier stocat pe computer. Browserele moderne acceptă fișiere 

PDF. Așadar, puteți utiliza această comandă rapidă pentru a deschide un fișier 

PDF sau orice alt fișier, cum ar fi o imagine, în browserul dvs. web. 

 

CTRL + H 

Deschideți istoricul browserului. 

 



CTRL + J 

Deschideți istoricul descărcărilor. 

 

CTRL + D 

Adăugați pagina web curentă la marcaje. 

 

CTRL + Enter 

Adăugă www și .com la numele site-ului web introdus în bara de adrese. De 

exemplu, tastați google în bara de adrese și apăsați CTRL + Enter. Se va 

completa automat pe www.google.com 

 

CTRL + 

Zoom-in. 

 

CTRL - 

Zoom-out. 

 

CTRL + 0 

Resetare zoom. 

 

Home 

Accesați partea de sus a paginii web. 

 

End 

Navigare la partea de jos a paginii web. 

 

CTRL + F 

Căutați pe pagina web. 

 

CTRL + L sau F6 sau ALT + D 

Salt la bara de adrese. Puteți utiliza, de asemenea, ALT + Enter pentru a 

deschide adresa web introdusă în bara de adrese într-o nouă filă. 

 

CTRL + SHIFT + Ștergere 

Deschideți opțiunea Ștergeți datele de navigare. 



 


