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Polecenie tworzy pole tekstowe jako element formularza.
Przykład: <textarea rows="5" cols="30">
Tutaj jest pole tekstowe formularza
</textarea>
Tutaj jest pole tekstowe formularza
Atrybuty pola tekstowego formularza:
- Specyficzne atrybuty
- accesskey - przypisuje klawisz szybkiego dostępu do pola, np. accesskey="a" (niewymagany)
- autofocus (HTML 5) - okresla, czy pole powinno otrzymywać fokus w chwili załadowania; wartość: autofocus
lub autofocus="autofocus".
- cols - szerokość pola liczona liczbą kolumn znaków (wymagany)
- disabled - wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów (niewymagany); wartość: disabled lub
disabled="disabled".
- form (HTML 5) - definiuje jeden lub więcej formularzy, do których należy pole; wartość: form_ID.
- maxlength (HTML 5) - określa maksymalną liczbę znaków w polu.
- name - unikatowa nazwa pola (wymagany)
- placeholder (HTML 5) - jest krótką podpowiedzią dla uzytkownika odnośnie do oczekiwanej zawartości pola.
- readonly - pole tylko do odczytu (niewymagany); wartość: readonly lub readonly="readonly".
- required (HTML 5) - określa, czy pole ma być obowiazkowo wypełnione; wartość: required lub
required="required".
- rows - wysokość pola w wierszach (wymagany)
- tabindex - ustala kolejność pola w przypadku przemieszczania się między polami za pomocą klawisza
tabulatora (niewymagany)
- wrap (HTML 5) - określa sposób zawijania tekstu w polu; wartość: soft lub hard (tylko wtedy, gdy użyto
atrybutu cols).
- Atrybuty standardowe - więcej informacji
- Atrybuty zdarzeń - więcej informacji
Znacznik zamykający: wymagany
Wyświetlanie: liniowy
Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd,
del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var
Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst

Więcej o formularzach: Formularze Porównawcza tabela znaczników - Więcej&hellip;
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