
Наслови

Магичен карактер за додавање наслови е знакот =

• Наслов од прво ниво е текстот меѓу два знака = 

== Наслов1 ==
• Можно е понатамошно вгнездување за добивање на 

поднаслови:

=== Поднаслов1 ===

==== Поднаслов2 ====
• Содржина автоматски се додава ако има повеќе од 

4 наслови



Наслови
== Наслов 1 ==

текст 1

=== Поднаслов 1.1 ===

текст 1.1

==== Поднаслов 1.1.1 ====

текст 1.1.1

==== Поднаслов 1.1.2 ====

текст 1.1.2

=== Поднаслов 1.2 ===

текст 1.2

== Наслов 2 ==

текст 2

=== Поднаслов 2.1 ===

текст 2.1



Форматирање на текст

Текст се форматира со помош на знакот апостроф (‘)

• За курзив текст користиме ''Курзив, италик''
• За масни букви користиме '''АБВГД, BOLD'''
• Можна е комбинација на двете:

'''''Курзив и масен(задебелен) текст'''''



Ненумерирани списоци

Ненумерираните списоци се додаваат со знакот *

* Списоци се создаваат лесно:

** Почнете ја секоја линија со ѕвездичка.

*** Повеќе ѕвездички значат подлабоко ниво.

**** Нов елемент во списокот

означува крај на елемент во списокот.

* Празен ред, означува почеток на нов список.



Нумерирани списоци

Нумерирани списоци се додаваат со знакот #

# Нумерираните списоци се исто така корисни

## добро организирани

## лесно се следат

### автоматски бројач

1 Нумерираните списоци се исто така корисни
1.1 добро организирани
1.2 лесно се следат
1.2.1 автоматски бројач



Вики врски

• Постојат два типа на вики врски
• Внатрешни врски кон страници од истиот сајт. Се 

додаваат со две средни загради: [[име_на_статија]]
• Обични врски кон други страници, се додаваат во 

единечни средни загради 
• [http://www.seeu.edu.mk УЈИЕ]
• Црвени врски водат кон непостоечки страници – 

чекаат да бидат создадени :)



Внатрешни вики врски

[[Екологија|Екологијата]] е важна наука за развојот на 
планета Земја.

• Врска кон друга Википедија статија
• „Екологијата“ е врска кон страницата 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Екологија
• Се користи pipe (|) знакот.
• Доколку статијата не постои, се прикажува црвена 

врска



Меѓујазични интервики врски

...се врски кон истата статија на друг јазик

• Вообичаено се додаваат на крајот на статијата
• Се додаваат како и обичните интервики врски, само 

со префикс кодното име на јазикот:
• [[en:Ecology]]
• Се прикажуваат на левата страна на секоја статија



Категории

Служат за логична организација на статии од иста 
област

• Вообичаено се додаваат по текстот за статијата, 
пред интервики врските.

• За дадена статија да „доделиме“ на категоријата 
Екологија, доволно е било каде во неа да додадеме 
[[Категорија:Екологија]]

• [[Екологија]] и [[Категорија:Екологија]] се две 
различни страници!



Слики и мултимедија

 Лиценцирани под GFDL или CC-BY-SA

 Најдобро да се подигнуваат на Wikimedia Commons:

 http://commons.wikimedia.org

 Забрането е подигнување слики за кои немате авторски права!

 Мора да сте регистриран и најавен корисник

 Се подигнуваат на страницата:

 http://mk.wikipedia.org/wiki/Специјални:Upload



Слики

• За да додадеме слика ја користиме синтаксата: 
[[Слика:Името_на_сликата|параметри|одделени|со 
знакот pipe]]

• Можни параметри: лево, десно, центар; мини; рамка; 
големина во пиксели; текст за приказ

• [[Слика:Winged_Victory.jpg|мини|десно]]
• [[Слика:Winged_Victory.jpg|рамка|лево|Крилеста победа]]
• [[Слика:Winged_Victory.jpg|250п|Крилеста победа]]
• [[Слика:Winged_Victory.jpg]]
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