
Tworzenie zmiennej 

Kluczową koncepcją programowania jest pojęcie zmiennej. Podobnie jak wiele innych języków 

programowania, JavaScript ma zmienne. Zmienne można traktować jako nazwane kontenery. Możesz 

umieścić dane w tych kontenerach, a następnie odwołać się do danych, po prostu nazywając kontener. 

Zmienna tworzona jest za pomocą prostej operacji przypisania: 

nazwa zmiennej = jakaś dana; 

Na przykład możesz utworzyć zmienną o nazwie dzień i przypisać do niej wartość Wtorek: 

dzień = „wtorek”; 

Zgodnie z dobrą praktyką programowania, będziesz chciał zadeklarować swoje zmienne przy ich 

pierwszym użyciu. Zadeklarowanie zmiennej pomaga przeglądarce wydajnie i dokładnie przetwarzać i 

zarządzać zmiennymi. Aby zadeklarować zmienną, po prostu użyj instrukcji JavaScript var: 

var myVariable; 

To deklaruje zmienną o nazwie myVariable, ale nie przypisuje jej żadnych wartości. Możesz przystąpić 

do przypisania mu wartości w kolejnym poleceniu JavaScript: 

var myVariable; 

... 

myVariable = „jakaś wartość”; 

Jeśli chcesz zadeklarować zmienną i przypisać jej wartość od razu, możesz użyć skrótu, aby to zrobić w 

jednym kroku: 

var myVariable = „jakaś wartość”; 

Możesz także przypisywać wartości do zmiennych wiele razy i za każdym razem wartość zmiennej jest 

zastępowana nową wartością. Rozważ na przykład: 

var dzień = „wtorek”; 

dzień = „czwartek”; 

dzień = „poniedziałek”; 

Na końcu tego kodu wartością zmiennej dzień jest poniedziałek. Poniższe kroki pokazują tworzenie 

rzeczywistej zmiennej w nagłówku dokumentu HTML: 

1. Utwórz nowy dokument HTML w swoim edytorze. 

2. W nagłówku dokumentu utwórz blok skryptu: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

</head> 

3. W bloku skryptu utwórz zmienną o nazwie myVariable i przypisz jej wartość: 



var myVariable = „Witaj”; 

4. Utwórz treść dokumentu, aby wyświetlić dowolny kod HTML, który chcesz mieć obecny w 

przeglądarce.  

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var myVariable = „Hello”; 

</script> 

</head> 

<body> 

Utworzyliśmy zmienną w nagłówku. 

</body> 

5. Zapisz plik i zamknij go. 

6. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć tylko treść dokumentu, jak pokazano na rysunku 

10-1. 

 

 


