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JavaScript - raz jeszcze 

 

Najprostszy skrypt wygląda następująco: 

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

alert("Hello World!"); 

//--> 

</script> 

 

 

// To jest komentarz 

/***************************** 

 * To                        * 

 * też                       * 

 * jest                      * 

 * komentarz                 * 

 *****************************/ 

 

 

Typy danych 

W języku JavaScript można wykonywać operacje nie tylko na liczbach, ale także na innych typach 

wartości. Pełna lista tych typów jest następująca (w nawiasach są nazwy angielskie): 

• liczby (Number); 

• ciągi znaków (String); 

• wartości logiczne (Boolean); 

• obiekty (Object); 

• tablice (Array); 

• dwa typy/wartości specjalne: Null i Undefined. 

Operator typeof() zwraca string z nazwą typu jaki ma przekazany parametr (np. zmienna). Może on 

zwrócić jedną z podanych wartości: "number", "string", "boolean", "object", "function" lub 

"undefined". Zatem aby sprawdzić czy np. zmienna ma wartość undefined, należy sprawdzić czy 

wartość zwrócona przez typeof() jest równa undefined: 

if (typeof(zmienna) == "undefined") alert("Niezdefiniowana zmienna!"); 

 

 

 

 

 



2 

 

Zmienne 

Warto także pamiętać, że wielkość znaków w nazwach zmiennych ma znaczenie (zmienna, Zmienna i 

ZmIeNnA to trzy różne zmienne). 

Przed pierwszym użyciem warto zmienne zadeklarować korzystając ze słowa kluczowego var: 

var suma; 

var ilosc; 

 

Można także zadeklarować więcej zmiennych na raz, rozdzielając je przecinkami: 

var suma, ilosc; 

 

Tak zadeklarowane zmienne nie posiadają przypisanej wartości (a dokładniej, posiadają specjalną 

wartość undefined - niezdefiniowana). W tym celu zmienną należy zainicjalizować. Robi się to 

poprzez przypisanie jej wartości w momencie deklaracji, lub później. W obydwóch przypadkach 

wykorzystuje się do tego celu znak równości: 

var n1 = 1, n2 = 2; 

var suma; 

suma = n1 + n2 + 4; 

 

 

Operatory arytmetyczne 

+ - dodawanie; np. 3 + 2 = 5; 

- - odejmowanie; np. 3 - 2 = 1; 

* - mnożenie; np. 3 * 2 = 6; 

/ - dzielenie; np. 3 / 2 = 1.5; 

% - dzielenie modulo (inaczej reszta z dzielenia); np. 7 % 3 = 1; 

 

Kolejne operatory jednoargumentowe to operatory inkrementacji ++ i dekrementacji --. Pierwszy z 

nich powoduje zwiększenie wartości zmiennej o jeden, a drugi zmniejszenie o jeden. Można je 

stosować zarówno w wersji prefiksowej (czyli operator jest przed zmienną), lub postfiksowej 

(operator jest po zmiennej). Obydwa można tylko stosować względem zmiennej (lub czegokolwiek 

innego co zachowuje się jak zmienna, czyli pozwala na przypisanie wartości). Oto przykład: 

var n = 5; 
n++; // n = 6 
++n; // n = 7 
n--; // n = 6 
--n; // n = 5 

 

Jeżeli chcesz jawnie zamienić ciąg znaków na liczbę, możesz użyć funkcji parseInt() (wynikiem 

będzie liczba całkowita, lub NaN jeżeli konwersja będzie niemożliwa), lub parseFloat() (wynikiem 

będzie liczba zmiennoprzecinkowa (rzeczywista), lub NaN jeżeli konwersja będzie niemożliwa). 

Możesz także dokonać mnożenia wartości przez 1 - wtedy konwersja także zostanie dokonana. 
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var n1 = "1"; 

var n2 = "2.5"; 

var n3 = "3"; 

n1 = parseInt(n1); // n1 = 1 

n2 = parseFloat(n2); // n2 = 2.5 

n3 = n3 * 1; // n3 = 3 

var suma = n1 + n2 + n3; // suma = 6.5 

 

 

Operatory porównania i relacyjne 

Wszystkie operatory w tej grupie służą do porównania dwóch wartości. Wynikiem takiego 

porównania jest zawsze wartość logiczna (typ Boolean). 

1 == 2; // false 

2 == 2; // true 

1 != 2; // true 

2 != 2; // false 

1 === 1; // true 

"1" === "1"; // true 

1 === "1"; // false 

1 === 2; // false 

1 !== 1; // false 

"1" !== "1"; // false 

1 !== 2; // true 

1 !== "1"; // true 

 

operator === (sprawdzenie równości typu i wartości) 

operator !== (sprawdzenie różności typu lub wartości) 

 

Możliwe jest także porównywanie dwóch wartości aby sprawdzić która z nich jest np. większa. Służą 

do tego operatory: 

    < - mniejszy niż; 

    > - większy niż; 

    <= - mniejszy lub równy; 

    >= - większy lub równy. 

 

 

Operatory logiczne 

Dostępne są trzy operatory: iloczyn logiczny &&, suma logiczna ||  oraz negacja logiczna ! . 

!true; // false 

!false; // true 

 

false && false; // false 

false && true; // false 



4 

 

true && false; // false 

true && true; // true 

 

false || false; // false 

false || true; // true 

true || false; // true 

true || true; // true 

 

 

Operatory bitowe 

Operatory bitowe są blisko spokrewnione z operatorami logicznymi - istnieje mianowicie iloczyn 

bitowy (operator &), suma bitowa (operator |) oraz negacja bitowa (operator ~). Różnica tutaj polega 

na tym, iż operują one na poszczególnych bitach liczby, a nie na wartościach logicznych jak operatory 

logiczne. 

var n1 = 12;      // 12 = 1100 
var n2 = 10;      // 10 = 1010 
var n3 = n1 & n2; //  8 = 1000 

 

Oprócz wymienionych operatorów jest także operator różnicy symetrycznej XOR, który zapisuje się 

jako ^. Wynikiem działania tego operatora są wartości 1 na tych bitach, które były różne i 0 tam gdzie 

bity miały identyczne wartości. 

 

Operatory przypisania 

Pełna ich lista znajduje się w przykładzie poniżej (jako komentarz podałem składnię która nie korzysta 

z tych specjalnych operatorów przypisania): 

n += 2; // n = n + 2 

n -= 2; // n = n - 2 

n *= 2; // n = n * 2 

n /= 2; // n = n / 2 

n %= 2; // n = n % 2 

n &= 2; // n = n & 2 

n |= 2; // n = n | 2 

n ^= 2; // n = n ^ 2 

n <<= 2; // n = n << 2 

n >>= 2; // n = n >> 2 

n >>>= 2; // n = n >>> 2 

 

Pozostałe operatory 

Oprócz wymienionych powyżej operatorów, jest jeszcze kilka innych. Pierwszym z nich jest operator 

warunkowy. Pozwala on na szybkie sprawdzenie czy warunek jest prawdziwy, i zwrócenie jednej z 

dwóch podanych wartości. Ma on postać warunek ? wartosc_1 : wartosc_2. Jeżeli podany warunek 

będzie prawdziwy, wówczas zostanie zwrócona wartosc_1, natomiast w przeciwnym wypadku 

wartosc_2. Dla przykładu wartość bezwzględną liczby można wyliczyć w taki sposób: 
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wart_bezw = n >= 0 ? n : -n; 

 

Kolejnym operatorem jest przecinek ,. Jego działanie polega na wyliczeniu wartości wyrażeń po 

obydwu jego stronach, i zwróceniu tej która jest po prawej stronie. Przydaje się to głównie w pętlach 

for, gdzie można go użyć do modyfikacji kilku wartości równocześnie (o pętlach będzie więcej w 

dalszej części kursu). 

for (n = 0, k = 3; n < 10; ++n, k += 4) 

{ 

    alert(n + k); 

} 

 

 

Instrukcje warunkowe 

if (warunek) 

    instrukcja; 

 

if (a == 0) 

    alert("a jest równe zero"); 

else 

    alert("a jest różne od zera"); 

 

if (a == 0) 

    alert("a jest równe zero"); 

else if (a > 0) 

    alert("a jest większe od zera"); 

else 

    alert("a jest mniejsze od zera"); 

 

switch (a) { 

case 0: 

    alert("a jest równe zero"); 

    break; 

case 1: 

    alert("a jest równe jeden"); 

    break; 

case 2: 

    alert("a jest równe dwa"); 

    break; 

case 3: 

    alert("a jest równe trzy"); 

    break; 

default: 

    alert("a ma inną wartość"); 

    break; 

} 
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Pętle 

Pętla for 

for ( inicjalizacja; test_logiczny; inkrementacja ) 

{ 

    instrukcja1; 

    instrukcja2; 

    ... 

} 

 

for (n = 0; n <= 9; ++n) 

{ 

    document.write(n); 

} 

 

Pętla while 

while ( test_logiczny ) 

{ 

    instrukcja1; 

    instrukcja2; 

} 

 

n = 0; 

while (n < 10) 

{ 

    document.write(n); 

    ++n; 

} 

 

Pętla do/while 

do 

{ 

    instrukcja1; 

    instrukcja2; 

} 

while (test_logiczny); 

n = 10; 

do 

{ 

    document.write(n); 

    ++n; 

} 

while (n < 10); 
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Pętla for/in 

Pętla ta służy do łatwego wyliczania kolejnych elementów tablic i właściwości obiektów. Posiada ona 

następującą składnię: 

tablica = Array( 'a', 'b', 'c', 'd' ); 

for (n in tablica) 

{ 

    document.write(tablica[n]); 

} 

 

 

Funkcje 

function NazwaFunkcji ( parametry ) 

{ 

    instrukcja1; 

    instrukcja2; 

} 

 

function Witaj(imie) 

{ 

    document.write("Witaj, " + imie); 

} 

Witaj("Daniel"); 

 

oraz z return 

 

function Suma(a, b) 

{ 

    return a + b; 

} 

document.write(Suma(1, 3)); 
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Tablice 

Tablice w JavaScript są obsługiwane przez klasę Array. Obiekt tej klasy można utworzyć na trzy 

sposoby, poprzez wywołanie odpowiedniego konstruktora: 

 

    utworzenie pustej tablicy: 

 

    var tablica = new Array(); 

 

    utworzenie tablicy i podanie jej rozmiaru (np. 10 elementów): 

 

    var tablica = new Array(10); 

 

    utworzenie tablicy i podanie listy elementów które mają się w niej znaleźć: 

 

    var tablica = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); 

 

 

utworzenie pustej tablicy: 

 

var tablica = [ ]; 

 

utworzenie tablicy zawierającej jeden element: 

 

var tablica = [ 10 ]; 

 

utworzenie tablicy zawierającej więcej elementów: 

 

var tablica = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]; 

 

 

var tablica = new Array(1, 2, 3); 

document.write(tablica[1] . "<br>"); 

tablica[1] = 123; 

document.write(tablica[1] . "<br>"); 

 

var tablica = new Array(1, 2, 3, 4, 5); 

for (var n = 0; n < tablica.length; ++n) document.write(tablica[n] + "<br>"); 

 

Tworzenie własnych obiektów 

function Punkt(x, y) 

{ 

    this.x = x; 

    this.y = y; 

} 

  

var p = new Punkt(10, 20); 

alert("Współrzędne punktu to (" + p.x + "," + p.y + ")"); 
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Data i czas (obiekt Date) 

Tworzenie obiektu Date 

Aby odczytać bieżącą datę i czas, należy użyć konstruktora w wersji bez parametrów: 

var data_czas = new Date(); 

var dc; 

dc = new Date(2008, 1); // 1 luty 2008 00:00:00.0 

dc = new Date(2008, 1, 21); // 21 luty 2008 00:00:00.0 

dc = new Date(2008, 1, 21, 21); // 21 luty 2008 21:00:00.0 

dc = new Date(2008, 1, 21, 21, 41); // 21 luty 2008 21:41:00.0 

dc = new Date(2008, 1, 21, 21, 41, 18); // 21 luty 2008 21:41:18.0 

dc = new Date(2008, 1, 21, 21, 41, 18, 22); // 21 luty 2008 21:41:18.022 

 

Odczyt składowych daty i czasu 

    getFullYear() - rok (cztery cyfry); 

    getMonth() - miesiąc (od 0 do 11); 

    getDate() - dzień (od 1 do 31); 

    getHours() - godzina (od 0 do 23); 

    getMinutes() - minuty (od 0 do 59); 

    getSeconds() - sekundy (od 0 do 59); 

    getMilliseconds() - milisekundy (od 0 do 999). 

 

// Odczytanie bieżącej daty i czasu, i rozbicie ich na składowe 

var data = new Date(); 

var rok = data.getFullYear(); 

var mies = data.getMonth(); 

var dzien = data.getDate(); 

var godz = data.getHours(); 

var min = data.getMinutes(); 

var sec = data.getSeconds(); 

 

 

Operacje matematyczne (obiekt Math) 

Stałe matematyczne - obiekt Math 

Obiekt Math udostępnia szereg stałych które można wykorzystać w swoich skryptach JavaScript w 

celu wykonania różnorodnych obliczeń. Te stałe to: 

• Math.E  - podstawa logarytmu naturalnego (liczba Eulera), e ≈ 2.718; 
• Math.LN2  - logarytm naturalny z 2, ln 2 ≈ 0.693; 
• Math.LN10  - logarytm naturalny z 10, ln 10 ≈ 2.302; 
• Math.LOG2E  - logarytm o podstawie 2 z e (liczba Eulera), log2e ≈ 1.442; 
• Math.LOG10E  - logarytm o podstawie 10 z e (liczba Eulera), log10e ≈ 0.434; 
• Math.PI  - liczba Pi, Π ≈ 3.14159; 
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• Math.SQRT1_2  - pierwiastek z 0.5, √½ ≈ 0.707; 
• Math.SQRT2  - pierwiastek z 2, √2 ≈ 1.414. 

 

• Math.abs(liczba)  - wartość bezwzględna; 
• Math.acos(liczba)  - arcus cosinus; 
• Math.asin(liczba)  - arcus sinus; 
• Math.atan(liczba)  - arcus tangens; 
• Math.atan2(x, y)  - arcus tangens liczony od osi X do punktu (x, y); 
• Math.ceil(liczba)  - najmniejsza liczba całkowita która jest większa lub równa od 

podanej liczby; 
• Math.cos(liczba)  - cosinus; 
• Math.exp(liczba)  - eliczba - liczba Eulera podniesiona do podanej potęgi; 
• Math.floor(liczba)  - największa liczba całkowita która jest mniejsza lub równa od 

podanej liczby; 
• Math.log(liczba)  - logarytm naturalny (o podstawie e) z podanej liczby; 
• Math.max(liczba1, ..., liczbaN)  - największa spośród podanych liczb; 
• Math.min(liczba1, ..., liczbaN)  - najmniejsza spośród podanych liczb; 
• Math.pow(podstawa, wykladnik)  - podstawawykładnik - podnosi liczbę podstawa do 

potęgi wykładnik; 
• Math.random()  - liczba losowa z przedziału [0; 1). Generator liczb losowych jest 

automatycznie uruchamiany automatycznie (czyli wartość Random Seed jest 
inicjalizowana przez silnik JavaScript automatycznie); 

• Math.round(liczba)  - zaokrąglenie liczby do najbliższej liczby całkowitej; 
• Math.sin(liczba)  - sinus; 
• Math.sqrt(liczba)  - pierwiastek kwadratowy; 
• Math.tan(liczba)  - tangens. 

 

Zdarzenia i ich obsługa 

<button onclick="alert('Hello!')">Kliknij mnie!</bu tton> 

 

Zdarzenia myszy 

    onclick - pojedyncze kliknięcie (naciśnięcie i zwolnienie klawisza myszki); 

    ondblclick - podwójne kliknięcie; 

    onmousedown - wciśnięcie klawisza myszki; 

    onmouseup - zwolnienie klawisza myszki; 

    onmouseover - kursor myszki znalazł się w obszarze obiektu; 

    onmousemove - kursor myszki został przesunięty; 

    onmouseout - kursor myszki opuścił obszar obiektu. 

 

Zdarzenia myszy posiadają następujące parametry dostępne poprzez obiekt event: 

clientX, clientY - względne współrzędne kursora myszki (względem obiektu który dostarczył 

procedurę obsługi zdarzenia); 
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    screenX i screenY - ekranowe (bezwzględne) współrzędne kursora myszki; 

    button - numer klawisza myszki który był wciśnięty; 

    altKey - czy klawisz Alt jest wciśnięty; 

    ctrlKey - czy klawisz Control jest wciśnięty; 

    shiftKey - czy klawisz Shift jest wciśnięty. 

 

Zdarzenia klawiatury 

• onkeypress  - klawisz alfanumeryczny został wciśnięty; 
• onkeydown  - klawisz został naciśnięty; 
• onkeyup  - klawisz został zwolniony. 

 

Zdarzenia formularza 

• onsubmit  - formularz będzie wysłany. 
• onreset  - zawartość formularza jest czyszczona. 

 

Zdarzenia kontrolek formularza 

• onfocus  - kontrolka otrzymała fokus (dane z klawiatury będą trafiać właśnie do niej); 
• onblur  - kontrolk straciła fokus; 
• onselect  - kontrolka została wybrana (wybranie kontrolki nie zawsze wiąże się z 

przekazaniem jej fokusu); 
• onchange  - zawartość kontrolki się zmieniła. 

 

Zdarzenia dokumentu 

• onload  - strona została załadowana; 
• onunload  - strona jest zamykana; 

 

 

Dostęp do obiektu formularza 

<form id="formularz" name="formularz" action="skrypt.php" method="post"> 

<!-- tutaj jest zawartość formularza --> 

</form> 

 

document.forms['formularz'].elements[0] 

document.forms['formularz'].elements['nazwa'] 

document.forms['formularz'].nazwa 
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Metody udostępniane przez obiekt window 

alert - wyświetla okno z wiadomością dla użytkownika 

close - zamyka okno przeglądarki 

confirm - wyświetla okno dialogowe z przyciskami OK i Cancel 

open - otwiera nowe okno przeglądarki 

prompt - wyświetla okno umożliwiające wprowadzenie wartości przez użytkownika 

setTimeout - umożliwia wykonanie zadanego polecenia po określonym czasie 

clearTimeout - anuluje licznik czasu ustawiony poleceniem setTimeout 

 

 

Stringi 

Pobieranie ilości znaków (długości stringa) 

alert('Dlugosc: ' + s.length); 

 

Operacje na pojedynczych znakach 

var wynik = str.charAt(N); 
 
Jako parametr podaje si ę indeks znaku (od zero do N, gdzie N to długo ść 
stringu minus jeden). 

 

Zmiana wielkości znaków 

Klasa String udostępnia też metody do zmiany wielkości znaków na małe lub na duże. Do zmiany 

znaków ma małe służy metoda toLowerCase(), a do zmiany na duże - metoda toUpperCase(). 

Metody te zwracają string w którym wszystkie znaki są zamienione na małe lub na duże (w 

zależności od użytej metody). 

 

Dostępne są także metody toLocaleLowerCase() i toLocaleUpperCase - one przy konwersji znaków 

na małe/duże uwzględniają dodatkowo ustawienia narodowe na komputerze gdzie jest 

uruchamiany skrypt. 

 

Wyszukiwanie podciągów 

if (str.indexOf('-') >= 0) 

    // wykonaj jakies operacje 

 

Obok funkcji indexOf() dostępna jest jeszcze druga metoda do wyszukiwania podciągów: 

lastIndexOf(). Szuka ona podciągu rozpoczynając od końca stringu, (indexOf() rozpoczyna od 

początku). 
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Zamiana podciągów na inne 

var str = "Ala ma kota." 

var str2 = str.replace("Ala", "Ola"); 

 

Pobieranie podciągów 

Następną operację którą można wykonać na stringach jest pobranie podciągu. Do tego celu służą 

dwie metody: slice() i substring(). Obydwie przyjmują dwa parametry: indeks pierwszego znaku 

zwracanego podciągu, oraz indeks znaku znajdującego się za ostatnim znakiem zwracanego podciągu. 

Można też wywołać te metody podając tylko jeden parametr - w takim przypadku zwrócony zostanie 

podciąg od podanego znaku do końca stringa: 

var str = 'abcdef'; 

  

var str2 = str.substring(1, 4); // 'bcd' 

var str3 = str.substring(1); // 'bcdef' 

  

var str4 = str.slice(1, 4); // 'bcd' 

var str5 = str.slice(1); // 'bcdef' 

 

Różnica pomiędzy tymi funkcjami jest jedynie w przypadku gdy poda się jako parametry wartości 

spoza zakresu [0, ilosc_znakow). W takim przypadku funkcja substring() zamieni je - ujemne na zero, 

a te większe od długości stringu na (ilosc_znakow - 1). Funkcja slice() przyjmie natomiast że liczby 

ujemne są to indeksy znaków liczone od końca stringu: 

var str = 'abcdef'; 
  
var str2 = str.substring(-1, 3); // 'abc' 
var str3 = str.slice(-4, -1); // 'cde' 

 

Podział na tokeny 

split(), do której jako parametr przekazuje się używany separator. Zwraca ona tablicę, której 

poszczególnymi elementami są rozdzielone podciągi (tokeny): 

 
var str = 'Ania,Ola,Kasia,Magda'; 
var imiona = str.split(','); 
// imiona = [ 'Ania', 'Ola', 'Kasia', 'Magda' ]; 

 

 


