
Aktualizowanie jednej listy wyboru na podstawie wyboru w innej 

Często stosowaną funkcją w niektórych interaktywnych formularzach internetowych jest wybory z 

jednej listy wyboru, aby powodować wyświetlanie wpisów dynamicznych w drugiej. Pozwala to 

tworzyć inteligentne formularze, w których wybór użytkownika z jednej listy wyboru może określać 

dostępne opcje z drugiej listy wyboru. Poniższe kroki tworzą formularz z dwiema listami wyboru. Na 

podstawie wyboru użytkownika z pierwszej listy inny zestaw elementów jest wyświetlany na drugiej 

liście. 

1. W nagłówku nowej listy wyboru utwórz skrypt, który ma funkcję o nazwie firstList. Ta funkcja zapełni 

drugą listę odpowiednim zestawem elementów. Ta funkcja zostanie wykonana, jeśli użytkownik 

wybiera pierwszą opcję z pierwszej listy wyboru. Jako argument przyjmuje obiekt powiązany z drugą 

listą wyboru. 

2. W funkcji ustaw długość listy na 3. 

3. Utwórz trzy wpisy na liście, aby ukończyć funkcję: 

function firstList (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. Utwórz drugą funkcję o nazwie secondList. Ta funkcja działa tak samo co firstList, z tą różnicą, że 

tworzy inny zestaw wpisów, gdy użytkownik wybiera drugą opcję na pierwszej liście wyboru: 

function secondList (lista) { 

list.length = 3; 

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

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

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

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

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

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

} 



5. Utwórz trzecią funkcję o nazwie updateSecondSelect. Jako argument przyjmuje obiekt formularza i 

jest wywoływany, gdy użytkownik dokonuje wyboru na pierwszej liście wyboru. Ta funkcja sprawdza 

dokonany wybór i wywołuje firstList lub secondList. 

6. W funkcji sprawdź, czy wybrana jest pierwsza opcja. Jeśli tak, wywołaj firstList; jeśli nie, wywołaj 

secondList: 

function updateSecondSelect (thisForm) { 

if (thisForm.firstSelect.selectedIndex == 0) { 

firstList (thisForm.secondSelect); 

} else { 

secondList (thisForm.secondSelect); 

} 

} 

7. Utwórz formularz, aby korzystać z funkcji. W treści dokumentu utwórz formularz z dwiema listami 

wyboru o nazwach firstSelect i secondSelect. Wypełnij pierwszą listę dwoma wpisami, a drugą 

pozostaw pustą. W znaczniku body użyj procedury obsługi zdarzeń onLoad, aby wywołać firstList, aby 

początkowo wypełnić drugą listę, a w pierwszej zmiennej wyboru użyj funkcji obsługi zdarzeń 

onChange, aby wywołać updateSecondSelect: 

<body onLoad = ”firstList (document.myForm.secondSelect);”> 

<form name = ”myForm”> 

<select name = „firstSelect” onChange = 

„UpdateSecondSelect (this.form);”> 

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

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

</select> <br> 

<select name = „secondSelect”> 

</select> 

</form> 

<script language = ”JavaScript”> 

document.myForm.mySelect.length = firstList.length; 

document.myForm.mySelect.options = firstList; 

</script> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Teraz widzisz dwie listy. Pierwsza ma wybraną pierwszą opcję, 

a druga wyświetla odpowiednią listę dla pierwszej opcji. 



9. Wybierz drugą opcję z pierwszej listy. Widzisz zmianę drugiej listy. 


