
Dynamicznie zmieniająca się zawartość listy wyboru 

Wspólną funkcją niektórych interaktywnych formularzy internetowych jest dynamiczna zmiana 

zawartości listy wyboru. Pozwala to tworzyć inteligentne formularze, w których działania użytkownika 

mogą określać, co powinno pojawić się na liście wyboru. W JavaScript jest to łatwe. Obiekt listy wyboru 

ma właściwość length wskazującą liczbę pozycji na liście wyboru. Możesz zresetować ten numer do 

wymaganej długości na podstawie wyboru użytkownika z innej listy, a następnie wypełnić odpowiednio 

każdy wpis w tablicy opcji. Poniższe kroki tworzą formularz z listą wyboru, po której następuje link. Gdy 

użytkownik kliknie łącze, zawartość listy wyboru zmienia się. 

1. W nagłówku nowej listy wyboru utwórz skrypt z funkcją o nazwie changeList. Ta funkcja zapełnia 

listę wyboru nowymi opcjami. Jako argument przyjmuje obiekt powiązany z listą wyboru do zmiany: 

<script language = ”JavaScript”> 

function changeList (lista) { 

} 

</script> 

2. W funkcji ustaw długość listy na 3: 

list.length = 3; 

3. Utwórz trzy wpisy na liście: 

function changeList (lista) { 

list.length = 3; 

list.options [0] .text = „Pierwsza lista 1”; 

list.options [0] .value = „Pierwsza wartość 1”; 

list.options [1] .text = „Pierwsza lista 2”; 

list.options [1] .value = „Pierwsza wartość 2”; 

list.options [2] .text = „Pierwsza lista 3”; 

list.options [2] .value = „Pierwsza wartość 3”; 

} 

4. W treści dokumentu utwórz formularz o nazwie myForm, który zawiera listę wyboru o nazwie 

mySelect z dwiema opcjami: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<select name= „mySelect”> 

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

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

</select> <br> 



</form> 

</body> 

5. Po formularzu utwórz link, którego użytkownik użyje do zmiany pozycji na liście wyboru. Link 

powinien zawierać moduł obsługi zdarzeń onClick. Program obsługi zdarzeń onClick wywoła changeList 

i przekaże obiekt listy wyboru do funkcji: 

<body> 

<form name = ”myForm”> 

<select name = „mySelect”> 

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

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

</select> <br> 

</form> 

<a href= obj## onClick=(changeList (document.myForm.mySelect );;> Zmień listę </a> 

</body> 

6. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. 

7. Kliknij łącze, a lista zmieni się na nowe wpisy. 


