
Korzystanie z pętli 

Czasami nie chcesz, aby kod działał w prosty, liniowy sposób. W takich sytuacjach będziesz chciał 

skorzystać z technik kontroli przepływu, aby dostosować sposób przetwarzania kodu. Jedną z takich 

technik jest zapętlanie, które pozwala określić, że część kodu powtarza się co najmniej raz przed 

kontynuowaniem reszty skryptu. Zazwyczaj pętle są tworzone za pomocą instrukcji for: 

for (warunki kontrolujące pętlę) polecenie 

Polecenie może oczywiście być pojedynczym poleceniem lub wieloma poleceniami w połączeniu z 

nawiasami klamrowymi: 

for (warunki kontrolujące pętlę) { 

Polecenie JavaScript 

Polecenie JavaScript 

itp. 

} 

Zwykle w przypadku pętli zliczaj zmienną indeksu, a przy każdej iteracji pętli wartość zmiennej indeksu 

zmienia się (zwykle inkrementuje), aż zmienna indeksu osiągnie pewną wartość graniczną. Na przykład 

następująca pętla liczy od 1 do 10, używając zmiennej i jako zmiennej indeksu: 

for (i = 1; i <= 10; i++) { 

Kod do wykonania w pętli 

} 

Warunek kontrolujący pętlę dzieli się na trzy części oddzielone średnikami: 

1. Pierwsza część określa wartość początkową zmiennej indeksowej. Będzie to wartość przy pierwszej 

iteracji pętli. 

2. Druga część określa warunek, jaki musi spełniać zmienna indeksu, aby mogła nastąpić kolejna 

iteracja pętli. Zasadniczo ten test występuje przed każdą iteracją pętli, w tym pierwszą. 

3. Trzecia część wskazuje, jak zmienić wartość zmiennej indeksowej na końcu każdej iteracji pętli. W 

tym przypadku zmienna indeksu jest zwiększana o jeden. 

W treści pętli dostępna jest zmienna indeksu, która będzie zawierać odpowiednią wartość dla bieżącej 

iteracji. 

Aby to zilustrować, w poniższych krokach użyj pętli for, aby policzyć od 1 do 10 i wyświetlić liczby w 

przeglądarce: 

1. Utwórz nowy dokument HTML w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz blok skryptu. 

3. W bloku skryptu utwórz pętlę for: 

for () { 

} 



4. Użyj odpowiednich warunków, aby policzyć od 1 do 10 w pętli, 

używając i jako zmiennej indeksu: 

for (i = 1; i <= 10; i++) { 

} 

5. W pętli wyświetl bieżącą wartość zmiennej indeksowej, a następnie znacznik br, aby każda liczba 

była wyświetlana w osobnym wierszu w przeglądarce. 

Ostatnia strona powinna wyglądać jak Listing 33-1. 

<body> 

<script> 

<! - 

for (i = 1; i <= 10; i++) { 

document.write (i + „<br>”); 

} 

// -> 

</script> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce, powinieneś zobaczyć cyfry od 1 do 10 w osobnych liniach 



 

 


