
Dynamiczna aktualizacja pól tekstowych 

Za pomocą JavaScript możesz zmieniać wartości w polu wprowadzania tekstu. Ta aktualizacja jest 

najłatwiejsza, gdy użytkownik zrobi coś w formularzu. To zadanie pokazuje, jak dynamicznie 

aktualizować tekst wyświetlany w polu wprowadzania tekstu: 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanym edytorze. 

2. Utwórz formularz w treści dokumentu. Nazwij formularz myForm. 

3. Dodaj dwa pola wprowadzania tekstu do formularza. Nazwij jeden myText, który będzie używany do 

wprowadzania tekstu. Nazwij drugi copyText. Będzie miał wartość dynamicznie zmieniana. Oto 

wypełniony formularz: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

Wpisz tekst: <input type = ”text”  name = ”myText”> <br> 

Kopiuj tekst: <input type = ”Text” name = ”copyText”> 

</form> 

</body> 

4. Utwórz link, który będzie używany do dynamicznej zmiany tekstu. Użytkownik może wprowadzić 

tekst w polu myText, a następnie kliknąć link, aby skopiować ten tekst do drugiego pola tekstowego; 

kopiowanie odbywa się za pomocą JavaScript. Chociaż w tym przykładzie użyto linku, równie łatwo 

można użyć kliknięcia przycisku lub dowolnego innego zdarzenia, aby dynamicznie zmienić tekst. Podaj 

# jako adres URL linku. 

5. Dodaj moduł obsługi zdarzeń onClick do łącza. Spowoduje to określenie kodu JavaScript do 

wykonania, gdy użytkownik kliknie link. Właściwość document.formName.formField.value zawiera 

wartość pola w postaci ciągu tekstowego. Jeśli przypiszesz wartość do właściwości value, nowa wartość 

zostanie wyświetlona w polu tekstowym. W takim przypadku wartość z pola myText zostanie 

przypisana do pola copyText. Odbywa się to poprzez przypisanie document.myForm. myText.value to 

document.myForm.copyText.value. Listing 80-1 pokazuje ostateczny formularz z dodanym linkiem i 

JavaScript. Rysunek pokazuje formularz. 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

Wpisz tekst: <input type = ”text” name = ”myText”> <br> 

Kopiuj tekst: <input type = ”text” name = ”copyText”> 

</form> 

<a href = ”#” onClick = ”document.myForm.copyText.value = document.myForm.myText.value; ”> 

Kopiuj pole tekstowe </a> 

</body> 



 

 

 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć formularz i link, jak pokazano na rysunku. Wpisz 

tekst w pierwszym polu tekstowym, a następnie kliknij link, aby zobaczyć tekst skopiowany i 

wyświetlony w drugim polu, jak pokazano na rysunku 



 


