
Dostęp do list wyboru 

Podczas tworzenia formularza HTML tworzony jest szereg obiektów, do których można uzyskać dostęp 

z poziomu JavaScript. Sam formularz jest obiektem, a następnie każde pole formularza jest 

reprezentowane przez obiekt w JavaScript. Za pomocą tych obiektów można uzyskać dostęp do 

wartości przechowywanych w polach formularza, takich jak listy wyboru. To zadanie pokazuje, jak 

sprawdzić bieżący wybór na liście wyboru. Poniższe kroki tworzą formularz z pojedynczą listą wyboru, 

a następnie zapewniają łącze, które użytkownik może kliknąć, aby wyświetlić wartość aktualnie 

wybranej opcji w oknie dialogowym. Do wyświetlenia tych informacji w oknie dialogowym 

wykorzystywany jest JavaScript. 

1. Utwórz nowy dokument w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm. 

3. W formularzu utwórz listę wyboru o nazwie mySelect i dodaj kilka opcji: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<select name = „mySelect”> 

<option value = „Pierwszy wybór”> 1 </option> 

< option value = „Drugi wybór”> 2 </option> 

< option value = „Trzeci wybór”> 3 </option> 

</select> 

</form> 

</body> 

4. Po formularzu utwórz link z # jako URL. Link zostanie użyty do wyświetlenia wybranej wartości pola 

formularza w oknie dialogowym: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<select name = „mySelect”> 

< option value = „Pierwszy wybór”> 1 </option> 

< option value = „Drugi wybór”> 2 </option> 

< option value  = „Trzeci wybór”> 3 </option> 

</select> 

</form> 

<a href= „#”> Sprawdź listę wyboru </a> 

</body> 



5. Użyj procedury obsługi zdarzeń onClick, aby określić kod JavaScript, który ma zostać wykonany, gdy 

użytkownik kliknie łącze. W takim przypadku document.myForm. mySelect.value, który reprezentuje 

wartość opcji wyboru na liście, jest przekazywany jako argument do window.alert w celu wyświetlenia 

tekstu w oknie dialogowym. Ostatnia strona wygląda jak na listingu 82-1. 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<select name = „mySelect”> 

< option value = „Pierwszy wybór”> 1 </option> 

< option value = „Drugi wybór”> 2 </option> 

< option value = „Trzeci wybór”> 3 </option> 

</select> 

</form> 

<a href = ”#” onClick = ”window.alert (document.myForm.mySelect.value); ”> Sprawdź listę wyboru 

</a> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć formularz i link jak tu  

 



8. Wybierz opcję z listy wyboru, a następnie kliknij link, aby zobaczyć wartość tego wyboru wyświetlana 

w oknie dialogowym 

 

 


