
Wykonywanie matematyki 

Pracując z wartościami liczbowymi w JavaScript, możesz wykonywać matematykę na liczbach. Nie tylko 

możesz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby, ale także wykonywać inne zaawansowane 

obliczenia matematyczne. Cztery podstawowe operacje matematyczne są następujące: 

• Dodawanie: na przykład 10 + 20 

• Odejmowanie: na przykład 20–10 

• Mnożenie: na przykład 10 * 20 

• Dzielenie : na przykład 20/10 

Ponadto można budować złożone wyrażenia matematyczne za pomocą kombinacji tych operacji. Na 

przykład następujące wyrażenie odejmuje 10 od wyniku 100 podzielonego przez 5: 

100 / 5 - 10 

Możesz zastąpić kolejność operacji za pomocą nawiasów. Rozważ następujące wyrażenie 

matematyczne: 

100 / (5–10) 

To obliczy wartość 100 podzieloną przez wynik odejmowania 10 od 5. Istnieją dwa ważne punkty, na 

które należy zwrócić uwagę w odniesieniu do tego rodzaju wyrażeń matematycznych: 

• Możesz ich używać wszędzie tam, gdzie JavaScript oczekuje pojedynczej wartości liczbowej. Na 

przykład możesz przypisać wyniki wyrażenia do zmiennej: 

var myVariable = 100/5; 

• Możesz używać zmiennych zawierających wartości liczbowe w dowolnym miejscu wyrażenia 

matematyczne zamiast liczb rzeczywistych. Na przykład jeśli thisVar jest zmienną o wartości 5, a 

następnie wynikach następującego kod JavaScript jest taki sam jak w poprzednim przykładzie: 

var myVariable = 100 / thisVar; 

Poniższe zadanie oblicza i wyświetla wynik dodania 100 i 200 za pomocą zmiennych i operacji 

matematycznych: 

1. Otwórz nowy dokument HTML w preferowanym edytorze HTML lub edytorze tekstu. 

2. Utwórz treść dokumentu z treścią z otwierającymi i zamykającymi tagami body :  

<body> 

</body> 

3. Wstaw blok skryptu do treści dokumentu: 

<script language = ”JavaScript”> 

<! - 

// -> 

</script> 



4. Utwórz zmienną o nazwie myVariable i przypisz do niej wartość 100: 

var myVariable = 100; 

5. Utwórz drugą zmienną o nazwie anotherVariable i przypisz do niej wartość 200: 

var anotherVariable = 200; 

6. Dodaj wartości myVariable i anotherVariable i przypisz wyniki do trzeciej zmiennej o nazwie 

anotherVariable: 

var finalResults = myVariable + anotherVariable; 

7. Wyświetl wyniki, aby końcowa strona wyglądała jak Listing 14-1: 

<body> 

<script language = ”JavaScript”> 

<! - 

var myVariable = 100; 

var anotherVariable = 200; 

var finalResults = myVariable + anotherVariable; 

document.write (finalResults); 

// -> 

</script> 

</body> 

8. Zapisz plik i zamknij go. 

9. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć liczbę 300 wyświetloną w przeglądarce. 

 



 


