
Sprawdzanie poprawności wybranych przycisków opcji 

W niektórych przypadkach podczas sprawdzania poprawności formularza możesz sprawdzić, czy 

użytkownik dokonał wyboru w grupie przycisków opcji. Powszechnym podejściem do grup przycisków 

opcji jest domyślnie wybrany przycisk opcji. Czasami będziesz chciał upewnić się, że użytkownik wybrał 

jedną z opcji. Poniższe kroki tworzą formularz z grupą przycisków opcji: 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu zawierający funkcję checkRadio, która 

ma przycisk opcji: 

function checkRadio(buttons) { 

} 

2. W funkcji utwórz zmienną o nazwie radioEmpty, której przypisana zostanie wartość true. Zakłada 

się, że użytkownik nie wybrał przycisk radiowy: 

var radioEmpty = true; 

3. Sprawdź każdy przycisk opcji, aby sprawdzić, czy jest on wybrany, i odpowiednio dostosuj wartość 

opcji RadioEmpty: 

for (i=0; i<buttons.length; i++) { 

if (buttons[i].checked) { 

radioEmpty = false; 

} 

} 

4. Sprawdź wartość radioEmpty, a jeśli to prawda, poinformuj użytkownika i zwróć false z funkcji: 

if (radioEmpty) { 

window.alert („Musisz wybrać z przycisków opcji.”); 

return false; 

} 

5. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli wybrany element przeszedł test, tak aby cała funkcja wyglądała 

jak Listing 103-1. 

 

function checkRadio(buttons) { 

var radioEmpty = true; 

for (i=0; i<buttons.length; i++) { 

if (buttons[i].checked) { 

radioEmpty = false; 

} 

} 



if (radioEmpty) { 

window.alert(“You must select from the radio buttons.”); 

return false; 

} 

return true; 

} 

6. Utwórz kolejną funkcję o nazwie checkForm, która odbiera obiekt formularza. Funkcja wywołuje 

checkRadio i przekazuje jej wartość wybranego przycisku  radiowego. Funkcja checkRadio zwraca 

wynik: 

function checkForm(formObj) { 

return checkRadio(formObj.myField.value); 

} 

7. Utwórz formularz zawierający grupę przycisków opcji i wykorzystujący procedurę obsługi zdarzeń 

onSubmit do wywołania funkcji checkForm: 

<body> 

<form name=”myForm” action=”target.html” 

onSubmit=”return checkForm(this);”> 

Choose: 

<input type=”radio” name=”myField” value=”1”> 1 

<input type=”radio” name=”myField” value=”2”> 2 

<input type=”radio” name=”myField” value=”3”> 3<br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

</body> 

8. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce 

9. Spróbuj przesłać formularz bez wybierania przycisku opcji, a powinieneś zobaczyć odpowiedni 

komunikat o błędzie 


