
Wykrywanie zdarzeń kliknięcia na obrazach 

W podobny sposób, w jaki można określić kod w odpowiedzi na zdarzenia onMouseOver, można 

określić akcję, która ma być podejmowana tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie obraz. Odbywa się to 

za pomocą modułu obsługi zdarzeń onClick znacznika img lub znaczniku, w zależności od sytuacji. 

Możesz określić atrybut onClick znacznika img: 

<img src = ”plik obrazu” onClick = ”kod JavaScript”> 

W przypadku, gdy używasz obrazu jako łącza, tak jak na obrazie służącym jako przycisk w menu, zwykle 

umieszczasz atrybut onClick w znaczniku obejmującym znacznik img: 

<a href=(„URL” onClick=//JavaScript code"> 

<img src = ”plik obrazu”> 

</a> 

Poniżej pokazano użycie onClick zarówno w tagach img, jak i tagach i powoduje wyświetlenie 

odpowiedniego komunikatu w oknie dialogowym, gdy myszką  klikniemy obraz: 

1. W treści dokumentu umieść znacznik img, aby wyświetlić pierwszy obraz: 

<img src = ”bm.png”> 

2. Dodaj atrybut onClick do znacznika img: 

<img src = ”bm.png” onClick = ””> 

3. Jako wartość atrybutu onClick użyj metody window.alert, aby wyświetlić komunikat, gdy wskaźnik 

myszy przesunie się nad obrazem: 

<img src = ”bm.png” onClick = ”window.alert (Kliknięty Obraz ’);”> 

4. Dodaj drugi znacznik img, aby wyświetlić kolejny obraz: 

<img src = ”jag.jpg”> 

5. Umieść znaczniki otwierające i zamykające wokół drugiego obrazu; brak adresu URL należy podać, a 

tag należy dodać do atrybutu onClick. Jako wartość atrybutu onClick użyj ponownie metody 

window.alert, aby wyświetlić komunikat, gdy wskaźnik myszy przesunie się nad drugim obrazem. 

Wynikowy kod powinien wyglądać następująco: 

<body> 

<img src = ”image1.jpg” onClick = ”window.alert („ Kliknięto  obrazek ”);”> <br> 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert („ Kliknięto Link ’);”> <img src = ”jag.jpg”> </a> 

</body> 

6. Zapisz kod w pliku HTML i otwórz plik w przeglądarce. Strona będzie wyglądać jak rysunek 



 

 

7. Kliknij pierwszy obraz i okno dialogowe informujące o kliknięciu pojawia się obraz bez linku. 

 



8. Kliknij drugi obraz i pojawi się okno dialogowe podobne do rysunku 

 


