1. Alapok: gyorsabb mozgás a Windowsban

2. Alapműveletek kézzel

Windows gomb (a továbbiakban Win), vagy Ctrl+Esc: Belépés a Start menübe

Win+E: Sajátgép menü az Intézőben (E, mint Explorer)

Menü gomb: Jobbklikkes menü megnyitása

Win+R: Futtatás menü (R mint Run)

Alt+Tab: Váltás az éppen futó alkalmazások között.

Delete: Állomány törlése. Shift-tel kiegészítve véglegesen töröl, vagyis az
állomány nem kerül a kukába.

Alt gomb: Belépés az aktuális alkalmazás menüjébe. Ha már itt vagyunk, az
iránybillentyűkkel mozoghatunk a menüpontok között, és az Enterrel, vagy a
menüpont aláhózott betűjével választhatjuk ki a kívánt funkciót. Ha
félrenyúltunk, üssünk Escape-et!
Alt+Szóköz: Az aktuális ablakhoz tartozó menü megnyitása (innen lehetséges a
bezárás, áthelyezés kurzorbillentyűkkel, méretezés).
Tab gomb: A párbeszédablakokban a választható opciók között lépkedhetünk
vele, a kattintást az Enter helyettesíti.
F6: Lépkedés a képernyőelemek (Asztal, alkalmazás menü, alkalmazás ablak,
stb.) között.
Ctrl+Tab: Az alkalmazáson belüli eszköztárak, menük, böngészőfülek között
ugrálhatunk vele. A szövegszerkesztőben először ki kell lépnünk a menübe Alttal, onnan mehetünk tovább.

F2: Állomány átnevezése.
F3: Keresés indítása.
Ctrl+L: Webcím megnyitása a böngészőben. (Firefoxban és Operában a
címmezőre ugrik, Explorerben egy kis címmező-ablak nyílik meg.)
F5: böngészőoldal vagy Windows Explorer-ablak tartalmának frissítése.
PrintScreen (PrtScn): Képernyőmentés, amely ilyenkor a Vágólapra kerül.
Alt-tal együtt az éppen megnyitott ablak tartalmát menti le.
Ctrl+Shift+Esc: A Feladatkezelő (Task Manager) megnyitása, például
beragadt programok kilövéséhez
Shift leütése ötször: Beragadó billentyűk funkció párbeszédpaneljének
előhívása.

Win+M: Minden ablakot letesz kis méretben (M, mint Minimize) a tálcára.
(Ezek után Alt+Tabbal választhatjuk ki, hogy melyikbe szeretnénk belépni.)

Shift nyomvatartása CD/DVD behelyezésekor: Az automatikus lejátszás
megakadályozása.

Win+D: A munkaasztalt (D, mint Desktop) mutatja. Ha ismét megnyomjuk
akkor megint a megnyitott ablakaink tűnnek fel.

Win+L: A gép lezárása, jól jön, ha gyorsan fel kell állnunk mellőle.

Page Up/Page Down: Az ablak tartalmának le-fel görgetése.
Ctrl+F4: A megnyitott dokumentum bezárása (például szövegszerkesztőben).
Alt+F4: Az ablak bezárása, ha pedig kitartó nyomkodásával minden ablakot
bezártunk már, akkor a Windowst is leállíthatjuk vele.

3. Webböngészés
Ctrl+L: Webcím megnyitása
Ctrl+O: Fájl megnyitása (Internet Explorerben ugyanazt csinálja, mint a
Ctrl+L)
Ctrl+H: Előzmények (H, mint History)
Home/End: Oldal tetejére/aljára ugrás

Alt+Balra/Backspace: Ugrás az előző webcímre
Alt+Jobbra/Shift+Backspace: Ugrás a következő webcímre
Le/Fel: Görgetés le/fel, Page Up/Page Down ugyanez, csak oldalanként
Esc: Oldal betöltésének leállítása
Ctrl+R vagy F5: Oldal frissítése
Ctrl+B: Könyvjelzők kezelése (B, mint Bookmarks)
Ctrl+D: Hozzáadás a könyvjelzőkhöz

Shift: Menüben, vagy szövegben "haladva" az ablak tartalmát jelölhetjük ki a
nyomva tartásával. Ctrl-lal együtt is működik
Ctrl+A: mindent kijelöl
Ctrl+C: Másolás (Copy)
Ctrl+X: Kivágás (az X alakja hasonlít egy ollóhoz)
Ctrl+V: Beillesztés (V, mint egy lefelé mutató nyíl: ide tedd le)
Crtl+Backspace: Előző szó törlése a szövegben

Ctrl+N: Új böngészőablak megnyitása

Ctrl+Jobbra/Balra: Ugrás a következő/előző szó elejére

Ctrl+T: Új böngészőfül megnyitása

Ctrl+Le/Fel: Ugrás a következő/előző bekezdés elejére

Ctrl+W: Böngészőfül bezárása

Home, End szövegben: A sor végére, elejére ugrás

Ctrl+F: Keresés az oldalon

Ctrl+Home/End szövegben: A szöveg elejére, végére ugrás

Ctrl+K: Firefoxban keresés a weben

5. Párbeszéd-ablakok

Tab: Linkek közötti ugrás, Shift+Tab visszafelé

Tab: Következő opció

Enter: Link megnyitása; Alt+Enter új ablakban

Shift+Tab: Előző opció

Ctrl+Tab: Böngészőfülek közötti ugrás

Ctrl+Tab: Következő oldal

F6: Keretek közötti lépkedés (Frame-ek, az oldal elemei); Shift+F6-tal
visszafelé

Ctrl+Shift+Tab: Előző oldal

F11: Teljes képernyős üzemmód

4. Fájlműveletek, szövegszerkesztés
Ctrl+O: Fájl megnyitása
Ctrl+P: Nyomtatás

Szóköz/Ctrl+Szóköz: Kiválasztás/kiválasztás törlése egy listában
Space: Checkbox kipipálása
Alt+Betű: Az aláhúzott betűvel jelölt funkció végrehajtása
Enter: Aktuális parancs végrehajtása
F4: Az aktuális lista elemeinek megjelenítése
Backspace: Visszafelé lépkedés a könyvtárak

