
Kurs Linux 
 
Linux to zespół małych programików wykonujących proste czynności, ale w połączeniu z innymi 
programami daje wielkie możliwości. 
 
Zastosowanie przykładowych poleceń w Linuxie: 
 

apropos plik – zwraca opisy plików (programów uruchamialnych); 
apropos –h – opis składni też apropos –h 
apropos plik | more lub apropos plik | less – przewija strony do przodu lub do tyłu 
adduser –group GRUPA   zakładanie grupy o nazwie GRUPA 
addgroup grupa   podobnie jak poprzednio 
last -10 nazwa_użytkownika – sprawdzanie ostatnich 10 logowań danego użytkownika 
last -10 tty1  sprawdzenie logowań na danej konsoli 
man adduser – bardzo szczegółowy opis polecenia 
tty   służy do sprawdzania nazwy urządzenia (/dev/tty1 – to urządzenie, które reprezentuje 
konsolę) 
cat > /dev/tty1 powoduje wyświetlenie zawartości pliku na ekranie, a jeśli nie poda się nazwy 
pliku to pobierane są dane z klawiatury 
 
Ctrl + Alt – przejście na obsługę myszy z wirtualnej maszyny; 
Ctrl + Alt +FN, gdzie N to numer konsoli, powoduje możliwość migracji między konsolami. 
Wystarczy Alt +FN, gdzie N to numer konsoli, by do niej przejść. 
 
cat > /dev/tty1   wpisanie tego polecenia na drugiej konsoli spowoduje wyświetlenie napisu na 
pierwszej konsoli. 
ls –la     wyświetlenie zawartości kartoteki, szczegółowe łącznie z plikami ukrytymi; wyświetlone też 
zostają uprawnienia, gdziec literka d na początku oznacza kartotekę, a – oznacza, że jest to plik. 
.   miejsce, gdzie jesteśmy 

..  poziom wyżej 
bin   kartoteka zawierająca programy, które się uruchamiają 
boot   programy bootujące system 
dev   sterowniki do urządzeń 
etc   informacja o konfiguracji systemu operacyjnego; wchodząc do tej kartoteki można uruchomić 
takie programy jak np. cat 
Informacje o zakładamnym użytkowniku są w pliku konfiguracyjnym. 
Są to passwd, shadow (przechowujące hasła grup) 
cat passwd | less informacja o użytkownikach. Dane o użytkowniku składają się z 7 pól:  
1 pole – login 
2 pole – x – w nim kiedyś było ukryte hasło 
3 i 4 pole 1001 – identyfikator usera i dalej identyfikator grupy 
5 opis użytkownika 
6  katalog użytkownika 

7 uruchamialny program użytkowy np. bash, który tłumaczy wywołanie pomiędzy użytkownikiem, a 
pomiędzy jądrem. W tym miejscu można ten program podmienić i użytkownik będzie mógł sterować 
tym co reprezentuje podmieniony program, np. może być odpowiedzialny tylko za pocztę. 
cat shadow   powoduje wyświetlenie nazw użytkowników i wszędzie tam, gdzie na drugiej pozycji 
jest *, to zwykły użytkownik nie może tego obsługiwać. Jeśli np. chcielibyśmy zablokować komuś 
dostęp to należałoby zamiast ciągu znaków oznaczających hasło, wprowadzić gwiazdkę. 
 
Adresacja bezwzględna, zaczynająca się zawsze od katalogu roota, np. /etc/... 

Adnotacja względna, zaczynająca się od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, np. ../../home 
 
shutdown –h now    zatrzymanie systemu natychmiast 
shutdown –r   reboot system 
 
pwd   pokazuje, w którym jesteśmy katalogu ze ścieżką bezwzględną. 
 
mkdir jest programem do tworzenia grup i użytkowni| 
rm – r trzeba stosować ostrożnie, ale wykorzystuje się go w celu usunięcia katalogu wraz z jego 
zawartością 
rmdir  usuwanie plików 



 
cp – kopiowanie plikuwhere można kopiować między kartotekami 
 
man ls > example.txt – zapisanie opisu programu ls w pliku example.txt 
echo „Przykładowy tekst” > example.txt 
cat plik.txt > example.txt 
 

rm nazwa_pliku kasuje plik 
rmdir   kasuje tylko pusty katalog 
rm –r kasuje katalog z zawartością (kasowanie rekurencyjne) 
 
Zakładanie kilku katalogów wielopoziomowo:  
Mając dwa katalogi A i B, można w nich założyć kolejne, np. AA i BB wprowadzając komendę:  
mkdir {A, B}/{AA,BB} 
Otrzymamy katalogi AA i BB wewnątrz A i B. 
aby wkopiować kilka katalogów do katalogu głównego, trzeba zrobić podobne wywołanie tylko bez 
nawiasów klamrowych dla głównego: A/{B,C,D,E} 
 
ls */*  wypisze wszystko co jest w danym katalogu i głębiej 
 
 
ln plik.txt ~/A/link.txt    (link element docelowy nazwa linku) dowiązanie stałe (twarde)  
(odnośnik, łącznik) umożliwia nadanie plikowi więcej niż jednej nazwy. Plik znajdujący się  w jednym 
katalogu, może być dostępny w innym katalogu. Zawartość odnośnika stałego jest identyczna jak 
zawartość pierwszego pliku. Jeżeli skasujemy pierwszy plik, to odnośnik nadal będzie dostępny. 
Jeżeli wprowadzone zostaną zmiany w pierwszym pliku, to takie same zmiany nastąpią w pliku 
odnośnika i odwrotnie.  
 
ln –s plik.txt ~/A/link.txt    dowiązanie symboliczne stanowi jedynie ścieżkę dostępu do danego 

pliku. Skasowanie pliku docelowego spowoduje, że odnośnik będzie wskazywał na nieistniejący plik.  
 
ln –s ~/A/AA ~/B/BB   spowoduje dowiązanie katalogu AA w katalogu BB. Jest możliwe 
symboliczne dowiązanie. Wtedy w katalogu BB będzie można we 
jść do katalogu AA. 
 
ln –s /dev/null .history   ciekawa komenda uniemożliwiająca rootowi podglądanie historii, bo 
będzie umieszczana w odpadkach. 
 
W linuxie można łączyć polecenia za pomocą operatorów || lub &&, np. 
ls –la D/* || mkdir D wyświetl zawartość katalogu D, a jeśli go nie ma to go utwórz 
ls –la O/* || (mkdir O && man ls > O/ls.txt) 
 
Aby móc zaprezentować czynności związane ze zmianą uprawnień, należy przejść na drugi terminal 

(Alt + F2) i zalogować się np. jako user (hasło: user) 
Tu najlepiej stworzyć plik (cat > prog01) i wprowadzić polecenie: echo „Hello World!”, a następnie 
zakończyć tworzenie pliku za pomocą klawiszy skrótu Ctrl + D 
chmod u+rwx prog01   to polecenie, które nada wszystkie uprawnienia userowi 
 
Wykorzystuje się tu następujące znaki i operatory (bez odstępów):  
+ dodawanie uprawnienia – odejmowanie uprawnienia = ustawianie uprawnienia 
u – użytkownik, g – grupa, o – pozostali, a - wszyscy 

 
chmod może też występować z liczbami w systemie ósemkowym, np. 
chmod 744 prog01 nadaje wszystkie uprawnienia userowi, ale grupie i pozostałym użytkownikom 
przydziela tylko uprawnienie odczytywania pliku. 
4  (r)  czytanie; (2)  w  pisanie; (1)  x  wykonywanie. Można te licznby sumować i 6 (rw) będzie 
oznaczać czytanie i pisanie. 
 
Mając odpowiednie uprawnienia do uruchamiania pliku można go już uruchomić:  
./prog01 
 
 



Jeśli jako user zdejmiemy uprawnienia do odczytu, to można je przywrócić jedynie z poziomu 
administratora czyli su. Wyjście z konta administratora następuje po wprowadzeniu polecenia exit. 
 
df  polecenie sprawdzające, jakie mamy urządzenia. Jest też pokazane, gdzie ten dysk jest 
zamontowany. 
 
du   wyświetla zawartość katalogu, razem z atrybutem –h otrzymamy wynik w określonych jstkach, 

np. w kilobajtach. 
 
touch nazwa_pliku   służy do modyfikowania daty. Jeśli wprowadzamy polecenie z nazwą nowego 
pliku, to zostanie on utworzony, ale jeśli wprowadzamy to polecenie na już istniejącym pliku to 
zostanie zmieniona jego data utworzenia. 
 
Diff  porównuje pliki. Aby to sprawdzić, można stworzyć dwa podobne pliki, np. plik1 z tekstem: Ala 
ma kota i plik2 z tekstem: Ala ma psa (cat > plik1) 
diff plik1 plik2 
 
cat /etc/passwd   służy do sprawdzania danych o użytkownikach (ilu ich jest?) 
 
cat /etc/passwd | wc –l    program wc z parametrem –l liczy ilość linii ile znajduje się w pliku 
 
Patrząc na plik z userami, widzimy, że na końcu jest ścieżka do programu uruchamialnego. 
Użytkownicy, którzy mogą się zalogować, mają ścieżkę do katalogu bash. Chcąc wybrać tylko tych 
użytkowników, należy tak przefiltrować treść tego pliku, żeby wybrał wszystkie wiersze ze słowem 
bash: 
cat /etc/passwd | grep „bash”    działa też, kiedy przy pipe nie ma odstępów. 
 
cat /etc/passwd | grep „bash” | cut d: -f1   pokazuje tylko użytkowników, bo w poleceniu cut 
użyto atrybutu –d:, który określa miejsce dzielenia, którym jest dwukropek i numer pola –f1. Gdyby 

chcieć uzyskać informację na temat programów uruchamianych dla użytkownika, to należałoby 
zmienić atrybut dla f (-f7) 
 
Chcąc policzyć linie, w których w kolumnie siódmej znajdują się takie same dane, należy użyć 
polecenia uniq z parametrem –c (od count) 
cat /etc/passwd | cut –d: -f7 |uniq –c 
Jeśli dodatkowo chcemy, aby ta sama zawartość nie była zliczana kilka razy w różnych miejscach, to 
najpierw należy linie posortować, a następnie użyć polecenia uniq –c 
cat /etc/passwd | cut –d: -f7 | sort | uniq –c 
 
find   szuka plików po całym dysku (find skąd <warunki> co z tym zrobić? 
 
Zadanie znajdź po nazwie wszystkie pliki „.profile” w katalogu home i je wyświetl (–print) 
find /home –name „.profile” –print 

  
Znaleźć wszystkie pliki „.profile” zmienione w ciągu ostatniej doby i je wyświetlić (dodatkowo wysłać 
wszystkie informacje o błędach do katalogu null – wtedy nie będzie widać niepotrzebnych informacji 
o braku dostępu) 
find / –name „.profile” mtime -1 -print 2>/dev/null 
 
find / –name „.profile” –exec ls –la {} \;  2>/dev/null  nawiasy klamrowe służą do 
wprowadzenia tego, co zostanie wyprodukowane przez polecenie ls –la. Plik o nazwie „.profile” nie 

jest wyprowadzany na ekran tylko wartości wyszukiwania po nazwie „.profile” są wstawiane do 
nawiasu klamrowego i następnie wykonywana jest komenda ls –la dla tych plików, czyli wyświetla 
się długi opis. 
 
Znaleźć i skasować wszystkie pliki użytkownika kowalski, które mają mniej niż 7 dni, albo wielkość 
co najmniej 1GB 
 
find /home/kowalski -name „*.txt” \( –ctime -7 -or -size +1G \) –exec rm {} \;  kasuje 
pliki wg warunków w katalogu kowalski. Ścieżkę /home/kowalski można zamienić na –user kowalski, 
ale na root, bo inaczej nie zobaczymy pliku. 
 



cat /etc/passwd | grep ”bash” | cut –d: -f7 | uniq | sort –h pokaż w katalogu passwd 
wyrażenia zawierające słowo bash i wytnij w miejscu gdzie jest „:” siódmą kolumnę i tą samą pokaż 
tylko raz i ją posortuj – to ostatnie polecenie nie ma więc znaczenia 
 
echo $HISTSIZE – pokazuje rozmiar utrzymywanych w pamięci poleceń przez history 
 
echo $PATH – pokazuje kolejne ścieżlki poszukiwań dla pliku, tzn.w jakiej kolejności następuje 

wyszukiwanie. Dzięki zmiennej PATH system wie, gdzie szukać pliku np ls i nie trzeba podawać 
ścieżki dostępu. 
Chcąc uruchamiać plik bez podawania ścieżki dostępu, który znajduje się w katalogu bieżącym, to 
nalezy dodać kropkę oznaczającą katalog bieżący na końcu wszystkich ścieżek wyszukiwania. 
Dlatego na końcu, żeby np. standardowa komenda ls uruchomiła się najpierw, a nie plik, który został 
nazwany w ten sam sposób. 
Aby wykonać powyższe ćwiczenie, należy utworzyć plik:  
cat > test, a następnie zmienić mu uprawnienia w taki sposób, by isniała możliwość jego 
uruchomienia: 
chmod 700 test   lub chmod u+x test 
Dodanie ścieżki do katalogu bieżącego, czyli kropki na końcu da możliwość uruchamiania z każdego 
poziomu tego pliku. (Jeśli zostanie wprowadzone ./cwiczenia to dodany zostanie katalog podrzędny 
cwiczenia:  
 
600 prawa do odczytu i zapisu tylko dla właściciela pliku  
644 prawa odczytu i zapisu dla właściciela oraz odczytu dla wszystkich pozostałych użytkowników.  
666 prawa odczytu i zapisu dla wszystkich użytkowników.  
700 wszystkie prawa (odczyt, zapis, uruchomienie) tylko dla właściciela pliku.  
755 prawa do odczytu, zapisu i uruchomienia dla właściciela pliku oraz odczytu i uruchomienia dla 
wszystkich innych użytkowników  
777 wszystkie prawa dla wszystkich użytkowników (ustawienie niebezpieczne)  
711 prawa odczytu zapisu i uruchomienia dla właściciela pliku oraz prawo uruchomienia dla 

pozostałych użytkowników.  
700 dotyczy prawa zapisu i odczytu w katalogu tylko przez właściciela. Katalogom zawsze musi być 
ustawione prawo dostępu   x.  
755 do takiego katalogu wszyskie prawa ma właściciel, a wszyscy pozostali użytkownicy mogą tylko 
odczytać jego zawartość.  
711 wszystkie prawa ma właściciel. Katalog z takimi prawami dostępny jest także dla wszystkich 
pozostałych użytkowników, lecz jego zawartość jest przed nimi ukryta (polecenie ls nie wyświetli 
listy plików umieszczonych w tak oznaczonym katalogu). Aby odczytać plik użytkownik musi znać 
jego nazwę. 
 
last –s -10 days   - sprawdzanie, kto się logował w ostatnich 10 dniachlastlog – zalogowani i 
niezalogowani 
lastlog –t ilość dni   - zalogowani w ciągu ostatnich 10 dni 
 

 
export PATH=$PATH:./cwiczenia  - to polecenie doda na końcu ścieżkę do katalogu ćwiczenia i 
dzięki temu wszystkie uruchamialne pliki z tego katalogu mogą być uruchomione w każdym miejscu. 
Odwołania do historii poleceń:  
Aby sprawnie obsługiwać komendy, można wykorzystać do tego celu historię poprzez zastosowanie 
odpowiednich znaków specjalnych: 
!ech – wyszukiwanie ostatniego polecenia zaczynającego się od ciągu ech; 
!-2 dwie komendy wstecz 

whereis ls – gdzie jest polecenie ls (w katalogu bin). 
alias ‘dir’=‘ls -la’ da możliwość uruchamiania listy plików i katalogów za pomocą dir, a nie ls 
(uwaga – bez odstępów). 
alias dir – spowoduje wyświetlenie jaki jest alias 
unalias dir powoduje wykasowansu 
Zadanie:  
Utworzyć plik kotek i katalog domek, a następnie wykorzystując te komendy z historii, a nie 
posługując się bezpośrednio nimi, umiescić kotka w katalogu. 
touch kotek 
mkdir domek 



mv !touch:1 !mk:$ – polecenie touch i wyselekcjonowany parametr oraz polecenie mkdir z 
wszystkimi parametrami 
 
!! – wywołanie ostatniej komendy 
!numer – n-ta komenda 
!-numer – wywołanie numer od końca komendy 
!str – komenda zaczynająca się od str 

!?str – w dowolnym miejscu występuje str 
^str1^str2 – zastąp w ostatniej komendzie str1 na str2 
komenda !!:$ wywołanie komendy z parametrami z poprzedniego polecenia 
komenda !!:2 wywołanie komendy z parametrem drugim poprzedniego polecenia 
komenda !!:2-4 wykonanie komendy z parametrami od drugiego do czwartego 
!!:s/ls –l*/cat zastąp polecenie ls – l poleceniem cat w ostatniej komendzie 
!!:gs/password/passwd zastąp wszystkie wystąpienia password przez passwd. 
 
vi – wywołanie edytora tekstu 
wychodzenie z trybu wpisywania  
ps –aux – wyświetla wszystkie procesy w systemie, które aktualnie są uruchomione 
ps –aux | grep ”vi”  - wyświetla procesy, które w nazwie mają vi 
kill -9 835  - wykilowanie procesu 835 
top wyświetlanie wszystkich procesów w tle 
top –u user wszystkie procesy danego użytkownika  
jobs – wyświetlanie listy zadań 
kill %1 – zabicie danego zadania 
vi& - od razu wysyłane jest polecenie do tła 
fg 850  - przywracanie z tła z numerem procesu np. 850 
 
 
Zamiana użytkownika (sprawdzanie, kto jest właścicielem). 

znajdź wszystkie pliki będące własnością usera o nazwie user i wyświetl je 
chown root ~user/plik  zamiana własności pliku usera na roota 
chown root:root ~/test/plik.txt zmiana włąściciela i grupy 
 
find / -user kowalski –exec chown root {} \;  tu jest zamiana (exec – powoduje wykonanie 
polecenia chown, czyli zmiany właściciela dla wszystkich plików kowalskiego na root 
 
find /home/kowalski/plik1 –user root –exec chown kowalski {} \; powoduje przeniesienie 
własności na kowalskiego dla pliku plik1 
 
chown test plik.txt – zmiana właściciela 
chown test:test plik.txt   - zmiana właściciela i grupy 
chown –R test dokumenty  - zmiana właściciela dla katalogu i podkatalogów 
 

Atrybuty SUID i SGID mają zastosowanie tylko w odniesieniu do plików wykonywalnych.Typowy 
proces jest uruchamiany z prawami użytkownika (można uruchomić grę, jeśli użytkownik ma do 
tego prawo. Ale nawet jeśli użytkownik miałby prawo do zmiany hasła, to nie wykona tej operacji, 
ponieważ to niesie za sobą konieczność modyfikacji pliku shadow (chronionego pliku 
przechowującego hasła) Ustawienie SUID daje możliwość obejścia tego ograniczenia. 
Są sytuacje gdy program (należący do roota) musi być uruchomiony przez osobę, do której nie 
należy (np.ping albo passwd należy do roota a mimo tego, może być uruchomiony przez innych 
użytkowników). Aby umożliwić pozostałym użytkownikom korzystanie z takich programów trzeba 

nadać im specjalny atrybut SUID. Aby to zrobić należy liczbę określającą prawa dostępu poprzedzić 
cyfrą 4, przykład:  
chmod 4755 /bin/ping 
lub w metodzie symbolicznej  chmod +s /bin/ping 
Prawa czytania, pisania i wykonania w takich plikach widoczne są jako rws  a nie  rwx 
 
Owk programowanie:  
 
wzorzec1,  {komendy} 
wzorzec2, {komendy} 
 



wzorzec przed przetwarzaniem tekstu (BEGIN) 
wzorzec end po przetwarzaniu tekstu (END) 
 
jeśli są same komendy to wzorzec pasuje do wszystkiego; 
jeśli nie ma nic w komendach to domyślnie jest printf – czyli wyświetl 
 
ls –la | awk ‘/^d/’   - wyświetla tylko linie z kartotekami (daszek informuje, że to jest początek 

linii, slash / dzieli wzorzec od komendy. 
ls –la | awk ‘/^[^d]/’  wyświetli wszystko z wyjątkiem linii zaczynających się na (d [^d]) 
ls –la | awk ‘/^[^d]/ {printf(”%s\n”, $5 );}’ 
 polecenie wyświetlenia tylko kolumny piątej (każda w nowej linii) 
ls –la | awk ‘/^[^d/] {printf(”%d %s\n”, NR, $0 );}’    - zmienna NR odpowiada za numer 
bieżącego rekordu – numeruje się w ten sposób linie, $0 – wyświetla całą linię; 
man man | awk ‘{if (NF>0) printf(”%s\n”, $0 );}’  wyświetlanie zawartości bez pustych linii 
 
cat text.txt | awk ‘{for(i=NF; i>0; i--) printf(”%s ”, $i ); printf(”\n”);} ‘ to polecenie 
spowoduje wypisanie w odwrotnej kolejności wyrazów umieszczonych we wcześniej utworzonym 
pliku text.txt 
 
cat > prog001.awk utworzenie pliku i wprowadzenie tekstu:  vi prog001.awk spowoduje, że po 
nadaniu uprawnień do uruchamiania tego pliku i wprowadzeniu jego jako polecenia, otworzy się ten 
plik w edytorze vi. 
 
Chcąc napisać coś w vi trzeba wiedzieć, że jest tryb edycji i tryb komend. Po kolejnym wejściu na 
istniejący już plik, domyślnie jest ustawiony tryb komend i aby przejść na pisanie, to należy 
nacisnąć klawisz a od append czyli dodać litery, albo i od insert, czyli nadpisać litery.  
Aby zapisać plik, należy raz kliknąć Esc, aby wyjść do poziomu komend i potem dwa razy literę Z 
(ZZ), aby zapisać plik. 
 

Zadanie:  
Policzyć ilość linii w pliku:  
cat prog01.awk | awk ‘END{printf(”%d”, NR)}’ 
 
Zadanie:  
Za pomocą awk policzyć ilość wystąpień słów w danym pliku: 
cat prog01.awk | awk ‘{sum+=NF} END{printf(„%d \n”, sum)}’ 
 
Zliczanie ilości wyrazów w linii (nie do końca mi to zadziałało) 
Poniższy kod można wprowadzić do pliku, zmienić jego uprawnienia i uruchomić z komendą 
cat > prog001.awk  
{for(i=1; i<=NF; i++) { data[$i]++; printf(„%s -> %d \n”, $i, data[$i]);}} 
  
cat > prog002.awk {for(i=1; i<=NF; i++) { data[$i]++} 

END{(for (k in data) printf(„%s -> %d \n”, $k, data[$k]);} 
 
Jeśli występują dwie puste linie obok siebie to komasuj je do jednej 
 
if NR >0 printf ? 
(NF == 0 && pusta == 0) {print, pusta}; 
 
Policz ile zajmują pliki miejsca  w kartotece  dodawać tę kolumnę, w której to jest wyświetlone. 

ls –la | awk ‘/^[^d]/ {sum+=$5}; END{printf(„%d\n”, sum)}’ 
 


