
Używanie przycisków opcji zamiast list wyboru 

Zazwyczaj listy wyboru, takie jak listy rozwijane, są używane, aby umożliwić użytkownikom dokonanie 

pojedynczego wyboru z listy opcji. Jednak listy wyboru nie są jedynym dostępnym wyborem pól 

formularza. Jeśli planujesz poprosić użytkownika o dokonanie pojedynczego wyboru z grupy opcji, 

możesz także użyć przycisków opcji. Przyciski opcji wyświetlają serię przycisków podobnych do pól 

wyboru; jednak tylko jeden w grupie może być wybranym w dowolnym momencie. Aby utworzyć grupę 

przycisków opcji, wykonaj następujące czynności: 

1. Aby utworzyć przyciski opcji, zacznij od utworzenia znacznika wejściowego, używając opcji radio jako 

wartości atrybutu type: 

<input type  = „radio”> 

2. Utwórz przycisk opcji dla każdej opcji w grupie: 

< input type = „radio” value = „1”> Opcja 1 <br> 

< input type = „radio” value = „2”> Opcja 2 <br> 

< input type = „radio”  value = ”3”> Opcja 3 

3. Teraz przypisz wspólną nazwę do wszystkich znaczników wejściowych dla grupy przycisków opcji. Ta 

wspólna nazwa umożliwia przeglądarce skojarzenie przycisków i upewnienie się, że użytkownik może 

wybrać tylko jeden z przycisków opcji w grupie: 

<input type = ”radio” name = ”myField”> Opcja 1 <br> 

<input type = ”radio” name = ”myField”> Opcja 2 <br> 

<input type = „radio” name = ”myField”> Opcja 3 

Jeśli przypiszesz różne nazwy do każdego znacznika wejściowego, przyciski opcji nie będą już grupą, a 

użytkownik będzie mógł łatwo wybrać wszystkie trzy opcje 

4. Porównaj użycie przycisków opcji z listą wyboru. Pozostałe kroki pokazują, jak utworzyć formularz, 

który wyświetla zarówno listę wyboru, jak i zestaw przycisków opcji pokazujących te same opcje. 

Zobaczysz, jak można ich używać zamiennie. 

5. W formularzu utwórz listę wyboru o nazwie mySelect: 

<select name = „mySelect”> 

</select> 

6. Wypełnij listę kilkoma opcjami: 

<select name = „mySelect”> 

<option value = „Y”> Tak </option> 

< option value = ”N”> Nie </option> 

</select> 

7. Utwórz przycisk opcji dla opcji Tak w grupie radiowej o nazwie 

myRadio: 



<input type = „radio” name = ”myRadio” value = „Y” zaznaczone> Tak 

8. Utwórz drugi przycisk opcji dla opcji Brak w tej samej grupie: 

<input type = „radio” name = ”myRadio” value = „Y” zaznaczone> Tak 

<input type = „radio” name = ”myRadio” value = ”N”> Nie 

9. Zapisz formularz w pliku HTML. 

10. Otwórz plik w formularzu. Teraz możesz zobaczyć te same opcje przedstawione jako listę wyboru i 

parę przycisków opcji 


