
Tworzenie dwóch menu rozwijanych 

W 197 widziałeś, jak utworzyć proste menu rozwijane. W tym zadaniu jest to rozszerzone na 

jednoczesne wyświetlanie dwóch menu rozwijanych. Tutaj powtarza się tę samą zasadę, pozwalając 

na stosowanie tego samego kodu JavaScript i arkuszy stylów w wielu menu, i w rzeczywistości można 

go rozszerzyć na dowolną liczbę menu. W rezultacie wyświetlane są dwa menu. Każde z menu można 

rozszerzyć w danym momencie. Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć dwa menu w lewym górnym 

rogu okna przeglądarki: 

1. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok skryptu i umieść w nim funkcję menuToggle z 197: 

<script language=”JavaScript”> 

<!-- 

function menuToggle(target) { 

targetMenu = (document.getElementById) ? document.getElementById(target).style : 

eval(“document.” + target); 

targetMenu.top = (parseInt(targetMenu.top) == 22) ? -2000 : 22; 

} 

// --> 

</script> 

2. W nagłówku dokumentu HTML utwórz blok stylów i dołącz te same style menu, menuTitle i 

menuEntry, jak w 197: 

.menu { position:absolute; 

font:15px arial, helvetica, sans-serif; 

background-color:#020A33; 

line-height: 20px; top: -2000px; } 

.menuTitle { position:absolute; 

font:15px arial, helvetica, sans-serif; 

background-color:#020A33; 

line-height: 21px; top: 0px; 

text-decoration:none; color:#FFFFFF; } 

.menuEntry { text-decoration:none; color:#FFFFFF; } 

.menuEntry:link { color:#FFFFFF; } 

.menuEntry:hover { background-color:#CCCCCC; color:#020A33; } 

3. W treści dokumentu utwórz blok tytułowy dla nagłówka pierwszego menu: 

<div class = ”menuTitle” style = ”left: 0px; width: 100px; ”onMouseover =” menuToggle („myMenu”); 

”onMouseout =” menuToggle („myMenu”); ”> Moje menu </div> 



4. W treści dokumentu utwórz blok menu dla pierwszego menu: 

<div id=”myMenu” class=”menu” style=”left:0px; width:100px;” 

onMouseout=”menuToggle(‘myMenu’)”> 

<a href=”http://someurl/” class=”menuEntry”>First Entry</a><br> 

<a href=”http://anotherurl/” class=”menuEntry”>Second Entry</a><br> 

<a href=”http://onemoreurl/” class=”menuEntry”>Third Entry</a> 

</div> 

5. W treści dokumentu utwórz blok tytułowy dla nagłówka drugiego menu; zwróć uwagę, że lewa 

strona menu jest ustawiona na 100 pikseli, co znajduje się tuż po prawej stronie pierwszego menu o 

szerokości 100 pikseli: 

<div class=”menuTitle” style=”left:100px; width:100px;”  

onMouseover=”menuToggle(‘otherMenu’);”onMouseout=”menuToggle(‘otherMenu’);”>Other 

Menu</div> 

6. W treści dokumentu utwórz blok menu dla drugiego menu i ponownie ustaw lewą stronę menu na 

100 pikseli: 

<div id=”otherMenu” class=”menu” style=”left:100px; width:100px;” 

onMouseout=”menuToggle(‘otherMenu’)”> 

<a href=”http://someurl/” class=”menuEntry”>First Entry</a><br> 

<a href=”http://anotherurl/” class=”menuEntry”>Second  Entry</a><br> 

<a href=”http://onemoreurl/” class=”menuEntry”>Third Entry</a> 

</div> 

 


