
Sprawdzanie poprawności wyboru pól wyboru 

W niektórych przypadkach podczas sprawdzania poprawności formularza możesz sprawdzić, czy 

użytkownik zaznaczył pole wyboru. Typowe podejście stosowane w formularzach polega na tym, że 

użytkownik wybiera opcjonalny element z polem wyboru, a jeśli zaznaczy to pole wyboru, wymaga od 

niego wypełnienia dodatkowego pola tekstowego. Poniższe kroki tworzą formularz z polem wyboru i 

polem tekstowym. Gdy użytkownik prześle formularz, przed jego wysłaniem następuje sprawdzenie, 

czy pole tekstowe jest wypełnione, jeśli pole wyboru jest zaznaczone; jeśli sprawdzanie poprawności 

się nie powiedzie, użytkownik zostanie o tym poinformowany, a przesłanie anulowane. 

1. W nowym dokumencie HTML utwórz blok skryptu zawierający funkcję checkCheckbox, która 

otrzyma obiekt pola wyboru: 

function checkCheckbox(check) { 

} 

2. W funkcji sprawdź, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy nie: 

if (check.checked) { 

} 

3. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, sprawdź długość tekstu pola tekstowego. Jeśli długość wynosi 0, 

poinformuj użytkownika i zwróć false z funkcji: 

if (check.checked) { 

if (check.form.myText.value.length == 0) { 

window.alert(“You have checked the check box; you must provide your name.”); 

return false; 

} 

} 

4. Na koniec zwróć true z funkcji, jeśli formularz przejdzie test, aby pełna funkcja wyglądała tak: 

function checkCheckbox(check) { 

if (check.checked) { 

if (check.form.myText.value.length == 0) { 

window.alert(“You have checked the check box; you must provide your name.”); 

return false; 

} 

} 

return true; 

} 



5. Utwórz kolejną funkcję o nazwie checkForm, która odbiera obiekt formularza. Funkcja powinna 

wywołać checkCheckbox i przekazać mu obiekt pola wyboru. Funkcja checkCheckbox powinna zwrócić 

następujący wynik: 

function checkForm(formObj) { 

return checkRadio(formObj.myCheck); 

} 

6. Utwórz formularz zawierający pole wyboru i pole tekstowe. Użyj procedury obsługi zdarzeń 

onSubmit, aby wywołać funkcję checkForm: 

<body> 

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

onSubmit=”return checkForm(this);”> 

<input type=”checkbox” name=”myCheck” 

value=”Checked”> Check Here<br> 

If checked, enter your name: 

<input type=”text” name=”myText”><br> 

<input type=”submit”> 

</form> 

</body> 

7. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce 

8. Zaznacz pole wyboru i spróbuj wysłać formularz bez wprowadzania tekstu w polu tekstowym. 

Powinieneś zobaczyć odpowiedni błąd 


