
Tworzenie menu wyróżniania za pomocą samego tekstu i CSS - bez JavaScript 

Czasami najprostsze interaktywne menu to takie, które wymagają najmniejszego wysiłku, aby 

stworzyć. To zadanie pokazuje, jak utworzyć prosty pasek menu, w którym pozycje menu są 

podświetlane, gdy kursor myszy nad nimi przesuwa się - bez JavaScript lub innego dynamicznego 

skryptu. Zamiast tego używana jest tylko strona kaskadowych arkuszy stylów dynamicznego HTML. To 

zadanie polega na efektywnym wykorzystaniu arkuszy stylów. Kluczem jest to, że każdy wpis stylu, na 

przykład klasa, może mieć zdefiniowany specjalny przypadek, gdy mysz przesuwa się nad elementem 

strony jako łącze. Rozważmy na przykład następujący prosty przykład: 

<head> 

<style type=”text/css”> 

.item { text-decoration: none; } 

.item:hover {text-decoration: underline; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<a href=”http://someurl” class=”item”>The Link</a> 

</body> 

Tutaj tworzona jest jedna klasa stylu o nazwie item. Jest ona zdefiniowana tak, że gdy łącze 

korzystające z tej klasy jest w stanie normalnym, nie jest podkreślane, jednak gdy mysz znajdzie się nad 

linkiem, pojawia się podkreślenie. Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć pasek menu składający się z 

trzech szarych przycisków. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad przyciskiem, zmienia kolor na 

ciemnoniebieski. 

1. Utwórz nowy dokument HTML w edytorze. 

2. W nagłówku dokumentu utwórz blok stylów z otwierającymi i zamykającymi znacznikami style. 

3. W bloku stylu utwórz klasę stylu o nazwie menuEntry. Upewnij się, że określono wysokość, szerokość 

i kolor tła stylu. Tutaj przyciski będą miały wymiary 100 na 25 pikseli z szarym tłem. Ponadto możesz 

opcjonalnie ustawić styl obramowania, style tekstu i tak dalej. 

.menuEntry { 

width: 100px; 

height: 25px; 

background-color: #CCCCCC; 

border-style: solid; 

border-width: 1px; 

border-color: black; 

text-align: center; 



text-decoration: none; 

color: #020A33; 

} 

4. W bloku stylu utwórz specjalny styl aktywowania dla klasy menuEntry. Powinno to zmienić kolor tła 

i tekstu, aby stworzyć efekt podświetlenia: 

.menuEntry:hover { 

background-color: #020A33; 

color: yellow; 

} 

5. W treści dokumentu utwórz trzy łącza korzystające z klasy menuEntry. Użyj atrybutu style, aby 

umieścić te linki w równych odstępach u góry strony: 

<a href = ”http: // someurl /” class = ”menuEntry” style = ”top: 1; left: 1; ”> Wpis 1 </a> 

<a href = ”http: // someurl /” class = ”menuEntry” style = ”top: 1; po lewej: 52; ”> Wpis 2 </a> 

<a href = ”http: // someurl /” class = ”menuEntry” style = ”top: 1; po lewej: 103; ”> Wpis 3 </a> 

6. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce, aby użyć menu. 


