
Emacs – org-mode ściągawka
TRYB GŁÓWNY

M-<ret> wstaw nagłówek

M-S-<ret> wstaw TODO

M+lewo/prawo awansuj/degraduj nagł.

M+S+lewo/prawo awansuj/degraduj drzewo

M+S+góra/dół przenieś drz. wyżej/niżej

C-c C-x C-k zabij drzewo

C-c ^ sortuj wpisy z 1 poziomu

TAB zmiana trybu wyśw.

S-TAB globalna zmiana trybu

C-c C-a pokaż wszystko

C-c / pokaż wystąpienie ...

C-c C-e v eksportuj widzialne

poruszanie się

C-c C-n następny nagłówek

C-c C-p poprzedni nagłówek

C-c C-f następny (ten sam poziom)

C-c C-b poprz. (ten sam poziom)

C-c C-u poziom wyżej

listy

M-<ret> nowa pozycja

M-S-<ret> nowe zaznaczalna poz.

S-góra/dół idź wyżej/niżej

M-S-góra/dół przesuń wpis wyżej/niżej

M-S-lewo/prawo zwiększ wcięcie/zmn. wc.

C-c C-c przełącz zaznaczenie 

C-c - przełącz rodzaj znacznika

eksport

C-c C-e h do HTML

C-c C-e b do HTML i podgląd

C-c C-e H do HTML - tymczasowo

C-c C-e l do LaTeXa

C-c C-e x do XOXO

C-c C-e i do iCalendar

C-c C-e t opcje eksportu

rzeczy do zrobienia (TODO)

C-c C-t przełącz TODO

C-c C-v pokaż TODO

C-c a t agenda TODO

S-M-<ret> dodaj pozycję

C-c , ustaw priorytet

S góra/dół zmień priorytet

tabele

| na pocz. wiersza – start tabeli

TAB nast. pozycja w tabeli

RET nast. wiersz

C-c C-c ponownie rozmieść

C-c | zamień region w tabelę

M-lewo/prawo przesuń kolumnę

M-góra/dół przesuń wiersz

M-S-góra/dól/l/p zabij kolumnę/wiersz

C-c ^ sortuj tabelę

C-c + dodaj kolumnę

S-<ret> kopiuj z góry w dół

M-x 
org-table-import/e
ksport

import/eksport tabeli

wpis <n> szerokość kolumny=n

C-c } pokaż adresy komórek

C-c ? pokaż położenie komórki

A2..C4 zakres komórek

:=....... formuła komórkowa

 =....... formuła kolumnowa

AGENDA

znaczniki czasu

C-c . ustaw znacznik

C-c ! j/w, nieaktywny

C-c < weź znacznik z kalendarza

C-c > idź do daty

C-c C-o znajdź w agendzie

S-lewo/prawo zmień datę

S-góra/dół zmień pole pod kursorem

<...>--<...> przedział czasu

C-c C-d ustaw termin graniczny

C-c C-s wpisz do harmonogramu

C-c C-w pokaż terminy graniczne

C-c C-x C-i zacznij liczyć czas działania

C-c C-x C-o skończ liczyć czas działania

C-c C-x C-x anuluj licznik czasu

C-c C-x C-d pokaż podsumowanie

główne opcje

C-c [ dodaj plik org do agendy

C-c ] usuń plik z agendy

C-| lub C-' przestawiaj pliki

C-c a a układ kalendarza

C-c a t/T układ TODO

C-c a m/M układ oznaczeń (TAGów)

C-c a L linia czasu

C-c a # martwe projekty

C-c a ! konfiguruj martwe projekty

wewnątrz agendy

<spc> pokaż źródło zdarzenia

L pokaż źródło i wycentruj

TAB jak spacja

<RET> wyjdź do zdarzenia

f tryb podążania

b przycięty bufor

l tryb logowania

o zamknij resztę okien

d/w/m/y tryb dnia/tygodnia/m-ca/roku

D przełącz dziennik

g przełącz siatkę

r zbuduj ponownie

s zapisz bufory org-mode

. idź do dzisiaj

edycja w trybie agendy

0-9 argument liczbowy

C_ cofnij

t przełącz TODO

C-k usuń wpis

$ archiwizuj wpis

T pokaż związane TAGi

: ustaw TAG

a przełącz ozn. archiwum

, ustaw priorytet

+ lub - zmień priorytet

P pokaż wartość priorytetu

S lewo/prawo smień datę

> zmień datę na dzisiaj

I lub O lub X start/stop/anuluj zegar

c przełącz kalendarz 

C-x C-w eksportuj(wg rozszerzenia)

q zamknij agendę

Pobrano z wrobelmaciek.info


