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Tworzenie formularzy w HTML

• Podstawowe ramy formularza wyznacza znacznik

<form>   </form>

który ma szereg atrybutów, które określają jego działanie.

• Pierwszym atrybutem jest action, Jest to atrybut

obowiązkowy, który określa gdzie mają zostad wysłane

dane z formularza.

• Dalej mamy atrybut method , określający metodę, która

zostanie użyta do wykonania naszego formularza. Do wyboru

mamy dwie metody post lub get,



HTML 5 nowe atrybuty dla znacznika 'form'.

• autocomplete
Dzięki temu atrybutowi wartości pól w 
formularzu zostaną po naszym powrocie do 
niego, przewróconego do ostatniej wartości.



• Formularz elektroniczny tak jak I jego 

odpowiednik składa się z odpowiednich pól 

służących do różnych celów 

POLA FORMULARZA

<input > 

• Znacznik <input> jest używany do tworzenia 

wielu innych elementów formularza - zależy to od 

wartości atrybutu type



• atrybut name określa nazwę danego pola, jest to dośd ważne przy konfigurowaniu 

skryptów. W przypadku wszystkich dostępnych pól nazwy musza byd różne , 

jednym wyjątkiem jest pole typu radio w tym przypadku wszystkie pola wchodzące 

w skład grupy mają identyczną nazwę.

• type – typ pola

• Atrybut value wstawia w danym polu zdeklarowana wartośd 

• Atrybut size określa liczbę znaków mieszczących się w widocznej części pola 

tekstowego

• maxlength="5”– określa czyli ogranicza liczbę znaków możliwych 

do wpisania w zwykłym polu 

• disabled – blokada pola

ATRYBUTY ZNACZNIKA INPUT



Nowe atrybuty HTML 5
required

• Atrybut logiczny (wstawiany bez wartości), 
który zaznacza pole formularza jako 
obowiązkowe. Jeśli użytkownik go nie wypełni, 
nie będzie mógł w ogóle wysład formularza.

<input type = "text" name="nazwisko" required>



pattern

• Pozwala określid wyrażenie regularne, które 
musi byd spełnione podczas wpisywania tekstu 
w polu formularza przez użytkownika. Jest to 
pewien rodzaj filtru, który uniemożliwia 
nieprawidłowe wypełnienie formularza.

• Kod pocztowy musi się rozpoczynad dwiema 
cyframi, następnie zawierad myślnik i na koocu 
trzy cyfry (np. 12-345)

<input type="kod_pocztowy" pattern="[0-9]{2}-[0-9]{3}">

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenia_regularne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenia_regularne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenia_regularne


HTML5 nowe atrybuty pól formularzy

• placeholder

Podpowiedź dla użytkownika, co powinien
wpisad w

<input type="search" name="q" placeholder="Szukaj w 
serwisie..."> danym polu formularza.



TYPY znacznika input

Do wyboru mamy następujące typy pól

• type=”text” – wstawia zwykłe pole tekstowe

Oto przykład definicji:

<input type="text" name="  " >

• Można także ograniczyd ilośd znaków które można 
wprowadzid do pola za pomocą atrybutu 
maxlength (np. na kod pocztowy wystarczy 
6 znaków):

<input type="text" name="kod_pocztowy" maxlength="6">



• type=”password” – pole odpowiedzialne za podanie hasła. Wpisywany 

tekst jest zamieniany na gwiazdki

<input type="password" name="haslo" value="TajneHaslo">

• type=”file” – pozwala dołączyd plik tekstowy do formularza

• type=”submit” wstawia przycisk, który wykonuje określoną akcję np. wyślij 

• type=”reset” – przycisk który czyści wszystkie pola formularza 

• type=”button”- określa przycisk dowolnego przeznaczenia 



Pole radio 
• radio <input type="radio">:

<input type="radio" name="odpowiedz" value="tak">Tak<br> 
<input type="radio" name="odpowiedz" value="nie">Nie<br> 
<input type="radio" name="odpowiedz" value="niewiem">Nie wiem

o Tak
o Nie
o Nie wiem

• Znacznik ten posiada znane już atrybuty type, name i value. Zauważ że wszystkie trzy

znaczniki podane w powyższym przykładzie posiadają tą samą przypisaną nazwę –

w ten sposób przeglądarka rozpoznaje grupę przycisków, z których tylko jeden można

będzie zaznaczyd na raz. W momencie wysłania formularza wartośd zaznaczonego

przycisku zostanie wysłana razem z jego wartością, np. odpowiedz=tak. Jeżeli żaden

z przycisków nie zostanie zaznaczony, nic nie zostanie wysłane.



Pole wielokrotnego wyboru - checkbox

• <input type="checkbox">.

• Służy on do tworzenia pól wielokrotnego wyboru. 

<input type="checkbox" name="zainteresowania" value="sport„ checked>Sport<br> 

<input type="checkbox" name="zainteresowania" value="ksiazki">Książki<br>

<input type="checkbox" name="zainteresowania" value=„muzyka”, checked>muzyka

 Sport

 Książki

 Muzyka

• W przypadku tego znacznika przeglądarka wysyła parę nazwa=wartośd dla 

każdego pola które zostało zaznaczone (jeżeli nic nie zostało zaznaczone, to 

nic nie wyśle).

• Czasami możesz chcied aby jeden z przycisków był domyślnie zaznaczony - do 

tego służy atrybut checked:



Utwórzmy następujący formularz:



Lista wyboru

<Select name=”czas">

<option value="a" > rano

<option value="b" > popołudnie

<option value="c" > wieczór

</select>



• Na liście rozwijalnej domyślnie wybrany jest pierwszy element. Jeżeli

chcesz aby domyślnie nic nie było wybrane, dodaj tam na początku pusty

element.

• Wartością która zostanie wysłana do serwera po wybraniu któregoś

z elementów jest zawartośd znacznika <option> </option>. Jeżeli chcesz

aby były przesyłane inne wartości, możesz je podad za pomocą atrybutu

value

• można określid który element ma byd domyślnie wybrany. Służy do tego

atrybut selected, który należy umieścid we właściwym znaczniku <option>.

<select name="jezyk" size="3" multiple>

<option selected>Polski</option>

<option selected>Angielski</option>



HTML 5 nowe pola 

• Email

<input type="email" name="email">

• pole do wprowadzania cyfr

<input type=„number" name=„liczba">

• Pole do wprowadzenia telefonu

<input type=„tel" name=„telefon">

• Pole wyszukiwania

<input type="search" placeholder="Wpisz szukany 
tekst" />



• Pole do wprowadzenia cyfr z zakresu 

<input type="range" name="" min="1" 
max="5" value="1" />



min, max, step

• Określa minimalny lub/i maksymalny zakres 
wartości, które można wypełnid w polu 
formularza oraz oczekiwany skok wartości 
(step).

<input type="date" name="urodziny" max="2012-12-
21">



Kontrolki daty 
• input type date

kalendarz

• input type month - kalendarz z wyborem całego 
miesiąca

• input type week - kalendarz z wyborem tygodnia w 
roku

• input type datetime - kalendarz z wyborem daty i czasu
• input type datetime-local - kalendarz z wyborem daty i 

czasu lokalnego
• input type time - ustawienie czasu (godziny, minuty)



• Pole do wprowadzenia koloru 

<input type="color" name="" value="" />

• Pole adresu sieciowego 

<input type="url" />



Pola innego typu w formularzach

Pole do edycji dłuższych tekstów

<textarea name = ”nazwa" cols="50”rows="10"></textarea>

cols – liczba kolumn

rows – liczba wierszy



pole ukryte - hidden

• Można go zastosowad w przypadku gdy chcemy przechowad w formularzu

pewną wartośd której będziemy później potrzebowad, ale nie chcemy aby

ona była wyświetlana.

<input type="hidden">

Graficzny przycisk wysyłania formularza – image

• Drugą metodą wysyłania formularza jest przycisk graficzny. Tworzy się go 
za pomocą znacznika 

<input type="image" src=„obrazek.gif" alt="Wyślij">



• Oprócz wymienionych powyżej znaczników, jest jeszcze kilka innych które

przydają się podczas konstrukcji formularzy. Pierwszym z nich jest znacznik

<fieldset>, który wraz ze znacznikiem <legend> pozwala tworzyd ramki

z tytułem

<fieldset>
<legend>Wybierz kolor</legend>
<input type="radio" name="kolor" value="czerwony" />Czerwony<br />
<input type="radio" name="kolor" value="zielony" />Zielony<br />
<input type="radio" name="kolor" value="niebieski" />Niebieski<br />
</fieldset>



• Opis pola nie jest z nim w żaden sposób 
związany logicznie. Aby to zmienid, należy użyd 
dodatkowego znacznika <label>...</label>, 
wewnątrz którego wpisujemy opis kontrolki 
formularza, który ma byd z nią związany:



Zabezpieczenie formularza

• <keygen>Służy do szyfrowania danych, 
przesłanych w formularzu. Przykładowy kod:

• Zabezpieczenie: <

<keygen name="zabezpieczenie">

Wyświetli się rozwijalna lista dwóch typów 
szyfrowania. W wyniku formularza zwrócone 
zostaną dwie wartości: 'uzytkownik' (w zależności o 
'name' naszego pola) z oryginalną nazwą 
użytkownika oraz 'security' z zaszyfrowaną nazwą.



<output>Ten znacznik służy do wyświetlania 
wyniku obliczeo

<form 
oninput="wynik.value=parseInt(liczba1.value)+parseInt(liczba2.valu
e)"> <input type="number" id="liczba1" value="2"> + <input
type="number" id="liczba2" value="2">= <output name="wynik" 
for="liczba1 liczba2"></output> 

</form>


