
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacje na plikach 
 

ls – wyświetla listę plików w katalogu bieżącym   

Składnia: 

 ls –opcje plik 

Opcje: 
-a  uwzględnia pliki, których nazwa zaczyna się od kropki (pliki ukryte) 

-l    wyświetla dłuższą wersję listy plików: z uprawnieniami, znacznikami czasu, 
właściciela i grupami 
-d    wyświetla katalogi jako zwykłe pliki (bez przeszukiwania zawartości) 

-h   używa oznaczeń wielokrotności bajtów, takich jak K (kilobajt) i M (megabajt). 
Opcja może być stosowana tylko w połączeniu z –l 
-F    dołącza do nazwy symbole: / do nazw katalogów, * do nazw plików 
wykonywalnych i @ do nazw łączy symbolicznych. Opcja –F umożliwia identyfikację 
typów plików i katalogów bez stosowania rozszerzonego formatu listy (-l) 

 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę wszystkich plików w katalogu bieżącym, łącznie z tymi, których 
nazwy zaczynają się od kropki, i zastosować dłuższy format wyświetlania informacji, 
wpisz: 
ls –al 

Aby wyświetlić tylko znajdujące się w katalogu / pliki i katalogi, których nazwa zaczyna 
się od litery „u”, użyj symbolu wieloznacznego *, wpisz: 
ls –d /u* 

Aby wyświetlić listę plików i katalogów w katalogu bieżącym, których nazwy kończy 
ciąg „---.txt”, łącznie z tymi, których nazwy zaczynają się od kropki, i zastosować 
dłuższy format wyświetlania informacji, wpisz: 
ls –ald *.txt 

 

cd – zmienia katalog bieżący 

Składnia: 

 cd nazwa_katalogu 

Przykłady użycia: 
Aby podkatalog test stał się katalogiem bieżącym, wpisz: 
cd test 

Aby przejść do katalogu głównego, wpisz: 

    Linux 
Leksykon – komend i poleceń     

Opracował: Andrzej Nowak   



cd / 

Aby katalogiem bieżącym stał się katalog /usr/local/www, wpisz: 
cd /usr/local/www 

pwd – wyświetla nazwę katalogu bieżącego 

Składnia: 
 pwd 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić nazwę katalogu bieżącego, wpisz: 
pwd 

 

mkdir – tworzy katalog o podanej nazwie 

Składnia: 

 mkdir nazwa_katalogu 

Przykłady użycia: 
Aby utworzyć katalog o nazwie dokumenty w katalogu bieżącym , wpisz: 
mkdir   dokumenty 

Aby utworzyć podkatalog o nazwie home w katalogu /usr , wpisz: 
mkdir   /usr/home 

 

rm – usuwa pliki i katalogi 

Składnia: 

 rm –opcje plik 

Opcje: 
-i      przed zastąpieniem pliku pyta użytkownika o potwierdzenie 

-r    usuwa podkatalogi 
 

Przykłady użycia: 
Aby usunąć katalog tmp ze wszystkimi znajdującymi się w nim plikami i podkatalogami 
, wpisz: 
rm  -r  tmp 

Aby usunąć pojedynczy plik o nazwie przykład.doc z katalogu bieżącego, wpisz: 
rm  przykład.doc 

Aby usunąć wszystkie pliki z rozszerzeniem .doc z katalogu  /usr/local/www, stosując 
interakcyjne potwierdzanie usunięcia każdego z niech , wpisz: 

rm  -i  /usr/local/www/*.doc 

Uwaga:  
 katalog można usunąć również poleceniem rmdir, ale musi być pusty 

 
 
 
 
 



cp – polecenie służące do kopiowania plików 

Składnia: 

 cp –opcje plik_źródłowy plik_docelowy 

Opcje: 
-i      przed zastąpieniem pliku pyta użytkownika o potwierdzenie 

-R    jeżeli plik_źródłowy to katalog, kopiuje całe drzewo katalogów 

-p    jeżeli pozwalają na to uprawnienia, zachowuje oryginalne atrybuty   pliku 
źródłowego (daty modyfikacji i dostępu, znaczniki pliku, tryby dostępu oraz 
identyfikatory użytkownika i grupy) 

Przykłady użycia: 
Aby skopiować plik o nazwie przykład.doc do nowego pliku o nazwie 
nowy_przykład.doc , wpisz: 
cp przykład.doc   nowy_przykład.doc 

Aby skopiować plik przykład.doc do katalogu /usr/local/www, wpisz: 
cp przykład.doc    /usr/local/www 

Aby skopiować katalog logs razem z całym zawartym w nim drzewem katalogów oraz z 
zachowaniem atrybutów plików do nowego katalogu o nazwie archiwum, wpisz: 
cp –R –p logs archiwum 

Uwaga:  
 jeżeli w katalogu docelowym jest już plik o identycznej nazwie, polecenie cp 
zastępuje go plikiem kopiowanym, o ile nie została użyta opcja –i. 

mv – polecenie służące do przenoszenia plików 

Składnia: 

 mv  -opcje  źródło  cel 

Opcje: 
-i      pyta użytkownika o potwierdzenie, jeżeli operacja przenoszenia pliku lub katalogu 
ma spowodować zastąpienie obiektu w lokalizacji docelowej 

Przykłady użycia: 
Aby przenieść plik o nazwie przykład.doc z katalogu /usr/local/www do katalogu 
macierzystego bieżącego użytkownika i wyświetlić żądanie potwierdzenia w przypadku 
zastępowania , wpisz: 
mv  -i  /usr/local/www/przykład.doc ~ 

Aby zmienić nazwę pliku tymczasowy.conf na apache.conf , wpisz: 
mv  tymczasowy.conf  apache.conf 

Aby zmienić nazwę katalogu w www na cgi-bin , wpisz: 
mv www cgi-bin 

ln – tworzy łącze do pliku 

Składnia: 

 Ln –s nazwa_pliku  nazwa_łącza 

Przykłady użycia: 
Aby utworzyć łącze  link do pliku ola.txt: 
ln –s ola.txt  link 



touch – tworzy lub uaktualnia plik 

Składnia: 

 touch nazwa_pliku 

Przykłady użycia: 
Aby utworzyć  pliku ola.txt: 
touch  ola.txt  

Aby utworzyć  kilka plików- np.:  ola.txt, jola, franek.dat itp: 
touch  ola.txt jola  franek.dat 

 

cat – wypisuje zawartość pliku 

Składnia: 

 cat nazwa_pliku 

Przykłady użycia: 
Aby wypisać zawartość pliku ola.txt: 
cat  ola.txt  

Aby skierować zawartość pliku ola.txt , do pliku jola 
cat  ola.txt  > jola  

 

more – wypisuje zawartość pliku 

Składnia: 

 more nazwa_pliku 

Przykłady użycia: 
Aby wypisać zawartość pliku ola.txt: 
more  ola.txt  

 

find – wyszukuje pliki w drzewie katalogów. Można podać pełną nazwę pliki lub użyć 

symboli wieloznacznych, aby wyszukać grupę plików 

Składnia: 

 find  katalog  -opcje ciąg 

Opcje: 
-name  xxx     wyszukuje nazwy zawierającej ciąg xxx. Jeżeli stosowane są symbole 
wieloznaczne (? Lub *) należy ująć ciąg w nawiasy 

-user  xxx       wyszukuje pliki użytkownika xxx 

-group  xxx    wyszukuje pliki grupy 

Przykłady użycia: 
Aby wyszukać wszystkie pliki .doc w katalogu /usr , wpisz: 
find  /usr  -name  ”*.doc” 

Aby przeszukać wszystkie zainstalowane systemy plików i wyświetlić informacje o 
wystąpieniach pliku o nazwie przykład.doc , wpisz: 
find  /   -name  przykład.doc 



Aby wyszukać pliki o nazwie przykład.doc w katalogu bieżącym i jego podkatalogach, 
wpisz: 
find  .  -name  przykład.doc 

Aby wyszukać wszystkie pliki w katalogu /usr, których właścicielem jest użtkownik 
jkowalski, wpisz: 
find  /usr  -user   jkowalski 

 

tail – wypisuje ostatnie 10 linijek pliku 

Składnia: 

 tail nazwa_pliku 

Przykłady użycia: 
Aby wypisać ostatnie 10 linijek pliku ola.txt: 
tail  ola.txt  

Aby wypisać nowe dane z pliku ola.txt, kiedy ten rośnie, zaczynając od 10 ostanich 
linijek: 
tail  -f  ola.txt  

 

file – porównuje plik z preinstalowaną listą znanych typów plików i wyświetla opis typu 

Składnia: 

 file nazwa_pliku 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić opis typu dla pliku o nazwie przykład.doc, wpisz: 
file  przykład.doc 

Aby wyświetlić opisy typów dla wszystkich plików w katalogu bieżącym , wpisz: 
file * 

 

less – program, który można wykorzystać do wyświetlania plików tekstowych i przewijania 

danych wyjściowych innych poleceń, jeśli nie mieszczą się w ekranie 

Składnia: 

 less  -opcje plik 

Opcje: 
-N    wyświetla numery wierszy  
-M    stale wyświetla informację o tym, jaka część plików została już wyświetlona i jaki 

zakres jest wyświetlany na ekranie 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić zawartość pliku tekstowego przykład.txt , wpisz: 
less przykład.txt 

Aby wyświetlić zawartość pliku tekstowego /etc/services z numerami wierszy i 
informacją o tym, jaka część pliku została wyświetlona, wpisz: 
less  -NM  /etc/services 

Aby podejrzeć wynik działania innych poleceń, na przykład ls, wpisz: 
ls  -l  /usr/lib   |  less 



grep – program, który służy do wyszukiwania ciągów znaków w plikach lub danych 

wyjściowych innych poleceń. Po znalezieniu wskazanego ciągu znaków grep wyświetla 
zawierający ciąg wierszy 

Składnia: 

 grep  ciąg_znaków  plik 

Przykłady użycia: 
Aby wyszukać wystąpienia słowa „server” w pliku apache.conf , wpisz: 
grep  server  apache.conf 

Aby zanalizować dane wyjściowe innych poleceń, na przykład ls, użyj symbolu potoku  
| , wpisz: 
ls  -l  /  |  grep  usr 

Aby wyszukać ciąg znaków zawierający spacje, wpisz: 
cat  /COPYRIGHT  |  grep  ”All rights reserved” 

 

su – narzędzie służące do zmieniania tożsamości użytkownika. Jeżeli nazwa użytkownika nie 

jest podana, kontem docelowym jest root. Tylko użytkownicy należący do grupy wheel mają 
prawo przełączania tożsamość root. 

Składnia: 

 su  nazwa_użytkownika 

Przykłady użycia: 
Aby przełączyć się na konto root, użytkownik, który jest członkiem grupy wheel, może 
wpisać: 
su 

 

chown – zmienia właściciela i (lub) grupę wskazanego pliku albo katalogu 

Składnia: 

 chown  -opcje  właściel:grupa  plik 

Opcje: 
-R     zmienia przypisanie właściciela i grupy we wszystkich podkatalogach (jeżeli jako 
plik została podana nazwa katalogu) 

Przykłady użycia: 
Aby zmienić właściciela pliku o nazwie przykład.doc na jkowalski , wpisz: 
chown jkowalski  przykład.doc 

Aby zmienić przypisanie grupy do katalogu o nazwie koledzy na user, wpisz: 
chown :user  koledzy 

Aby zmienić właściciela i grupę pliku o nazwie apache.conf na root i wheel, wpisz: 
chown root:wheel   apache.conf 

Aby zmienić właściciela katalogu o nazwie www na jkowalski i wprowadzić podobną 
zmianę dla wszystkich znajdujących się w nimi plików i katalogów , wpisz: 
chown –R  jkowalski  www 

 



chmod – zmienia uprawnienia odczytu, zapisu i wykonania dla plików i katalogów 

Składnia: 

 chmod  -opcje  tryb plik 

Opcje: 
-R     zmienia uprawnienia dla wszystkich obiektów wewnątrz katalogu (jeżeli jako plik 
została podana nazwa katalogu) 

Uwaga:  
 Uprawnienia odczytu dla pliku pozwala odczytywać jego zawartość. Uprawnienie 
odczytu dla katalogu pozwala wyświetlać listę zapisanych w tym katalogu obiektów 
(plików i podkatalogów). Uprawnienie zapisu dla pliku lub katalogu pozwala zmieniać i 
usuwać jego zawartość danego obiektu. Uprawnienia wykonania dla pliku pozwala 
ładować jego zawartość do pamięci i uruchamiać jako program. Uprawnienia wykonania 
dla katalogu pozwala korzystać z polecenia cd. 

Przykłady użycia: 
Aby zmienić uprawnienia pliku o nazwie przykład.doc , przypisując prawo odczytu, zapisu 
i wykonania właścicielowi, grupie i wszystkim, wpisz: 
chmod 777  przykład.doc 

Aby zmienić uprawnienia katalogu o nazwie www, przypisując prawo odczytu, zapisu i 
wykonania właścicielowi, prawo odczytu grupie i wykluczając dostęp użytkowników 
spoza grupy, wpisz: 
chmod  740  www 

 

mount – służy do włączania stacji dysków do systemu plików komputera 

Składnia: 

 mount  -opcje  urządzenie   węzeł 

Opcje: 
-t     deklaracja typu systemu plików urządzenia do zainstalowania 

Podstawowe typy to : msdos, ufs (domyślny), cd9660, ntfs (z pewnymi ograniczeniami), 
udf i nfs 
Uwaga: 
 funkcja zapisu w woluminach NTFS ma ograniczone możliwości. Pliki muszą być nie 
rezydentne (przechowywane poza MTF), a ich nazwy nie mogą zawierać spacji ani 
znaków wielobajtowych (np. polskich liter) 

Przykłady użycia: 
Aby zainstalować dysk CD z danymi (/dev/acd0) w katalogu /mnt , wpisz: 
mount  -t  cd9660  /dev/acd0  /mnt 

Aby zainstalować partycję a wycinka 1 dysku twardego ad0 (ads1a) w węźle /mnt , 
wpisz: 
mount  /dev/ad0s1a  /mnt 

 
 
 

umount – służy do wyłączania stacji dysków z systemu plików komputera 



Składnia: 

 umount  węzeł 

Uwaga:  
 upewnij się, że katalog bieżący nie jest katalogiem odinstalowywanego systemu plików. 
Jeżeli jest, polecenie zwraca błąd device busy (urządzenie jest zajęte)  

Przykłady użycia: 
Aby odinstalować system plików dostępny w węźle /mnt , wpisz: 
umount    /mnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ps – wyświetla listę aktualnie działających procesów 

Składnia: 

 ps 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę aktualnie działających procesów , wpisz: 
ps 

top – wyświetla listę wszystkich działających procesów 

Składnia: 

 top 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę wszystkich działających procesów , wpisz: 
top 

bg – wyświetla listę zatrzymanych lub działających procesów w tle 

Składnia: 

 bg 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę wszystkich działających lub zatrzymanych procesów w tle , wpisz: 
bg 

kill – zabija podany proces 

Składnia: 

 kill pid 

Przykłady użycia: 
Aby zabić proces o numerze (pid) np. 10 , wpisz: 
kill 10 

Aby zabić wszystkie procesy o nazwie zaczynającej się na  proc* , wpisz: 
killall proc 

fg – przywraca najnowszy proces 

Składnia: 

 fg 

Przykłady użycia: 
Aby przywrócić najnowszy proces  , wpisz: 
fg 

Aby przywrócić proces n na pierwszy plan , wpisz: 
fg n 

 

 

Zarządzanie procesami    
 



 
 
 
 
 

date – pokazuje aktualną datę i czas 

Składnia: 

 date 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić aktualną datę i czas zapisany w systemie  , wpisz: 
date 

cal – pokazuje kalendarz na ten miesiąc 

Składnia: 

 cal 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić kalendarz na ten miesiąc  , wpisz: 
cal 

uptime – pokazuje czas działania komputera 

Składnia: 

 uptime 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić czas działania komputera , wpisz: 
uptime 

w – wyświetla listę zalogowanych użytkowników 

Składnia: 

 w 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę zalogowanych użytkowników w systemie , wpisz: 
w 

whoami – pokazuje jako kto jesteś zalogowany 

Składnia: 

 whoami 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić informację – jako kto jesteś zalogowany  , wpisz: 
whoami 

 
 

 

Informacje o systemie    
 



finger – pokazuje szczegółowe informacje o użytkownikach 

Składnia: 

 finger (nazwa użytkownika) 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić informacje o użytkowniku tolek  , wpisz: 
finger tolek 

uname -a – wyświetla informacje o kernelu 

Składnia: 

 uname -a 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić informacje o kernelu, wpisz: 
uname -a 

cat /proc/cpuinfo – pokazuje szczegółowe informacje o procesorze 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o procesorze  , wpisz: 
cat /proc/cpuinfo 

cat /proc/meminfo – pokazuje szczegółowe informacje o pamięciach w 

naszym systemie 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o pamięciach w naszym systemie  , wpisz: 
cat /proc/meminfo 

man  – wyświetla podręcznik do danego polecenia 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poleceniu ls  , wpisz: 
man ls 

Aby wyświetlić szczegółowe informacje (podręcznik) o poleceniu man  , wpisz: 
man command 

 

help  – wyświetla informację o danym poleceniu 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poleceniu ls  , wpisz: 
ls  --help 

df – wyświetla informację o ilości wolnego miejsca w zainstalowanych systemach plików 

Składnia: 

 df  -opcje 

Opcje: 
-h     generuje bardziej czytelne dane wyjściowe, w których ilość miejsca podana jest w 
większych jednostkach niż bajty (megabajty, gigabajty) 



-c     wyświetla w ostatnim wierszu sumę wolnego miejsca 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić informację o ilości wolnego miejsca w zainstalowanych systemach plików 
z użyciem czytelniejszego formatu danych wyjściowych, wpisz: 
df  -h 

 

du – wyświetla informację o ilości miejsca zajmowanego przez pliki lub katalogi  

Składnia: 

 du  -opcje  nazwa_pliku 

Opcje: 
-d  x     wyświetla wszystkie pliki i katalogi x katalogów w głąb drzewa systemu 

-c     wyświetla wiersz podsumowania dla wszystkich plików i katalogów 

-h     używa sufiksów wielokrotności, takich jak K dla kilobajtów M dla megabajtów 

-a     wyświetla wszystkie pliki oprócz ukrytych 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić informację o ilości zajmowanego miejsca przez każdy z plików i 
katalogów w katalogu /usr z użyciem sufiksów wielokrotności , wpisz: 
du  -d  l  -h  /usr 

Aby wyświetlić informację o ilości zajmowanego miejsca przez wszystkie pliki w katalogu 
bieżącym (łącznie z podkatalogami ) oraz wiersz sumy, wpisz: 
du  -ca 

Uwaga:  
 generowane dane mogą zająć kilka ekranów, warto więc użyć narzędzia 
wspomagającego wyświetlanie tekstu, takiego jak less 

free  – wyświetla informację o zajętości pamięci swap (partycji wymiany) 

Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zajętości pamięci swap  , wpisz: 
free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

dump – polecenie do tworzenia kopii zapasowej systemu plików FreeBSD 

Składnia: 

 dump  -opcje  system_plików 

Opcje: 
-0 (zero)  ustala wartość dump level (poziom kopii) na 0, co znaczy, że zostanie utworzona 
pełna kopia zapasowa 

-a  automatycznie dobiera rozmiar danych wyjściowych aż do uzyskania sygnału końca 
nośnika  
-L   informacja dla programu dump, że kopiowany system plików jest w użyciu. Stosowany 
jest wówczas specjalny mechanizm zapewniający spójność danych. Przełącznik –L 
powinien być stosowany zawsze, gdy system nie pracuje w trybie pojedynczego 
użytkownika 

-f   nakazuje zapis do pliku, a nie do domyślnego urządzenia typu napęd taśm. 

Przykłady użycia: 
Aby utworzyć kopię zapasową partycji /usr w pliku o nazwie usr.dump w katalogu 
bieżącym (który znajduje się poza /usr), wpisz: 
dump  -0  -a  -L  -f  usr.dump  /usr 

Aby utworzyć kopię zapasową partycji głównej / w pliku o nazwie root.dump w katalogu 
bieżącym, wpisz: 
dump  -0  -a  -L  -f  root.dump 

 

tar – narzędzie służące do zarządzania plikami archiwów. Plik archiwum zawiera kopię 

drzewa katalogów. 
Składnia: 

 tar  -opcje  archiwum pliki 

Opcje: 
-c     tworzy nowe archiwum  
-x     rozpakowuje plik z archiwum na dysk 

-t      wyświetla zawartość archiwum 

-z      kompresuje archiwum programem gzip 

-r      dołącza pliki do istniejącego archiwum (które nie może być skompresowane) 

-f       wskazuje plik, w którym archiwum ma zostać zapisane (bez tego przełącznika dane 
zostają skierowane do napędu taśm) 

 
Przykłady użycia: 
Aby utworzyć skompresowane archiwum o nazwie usr.tgz zawierające wszystkie pliki i 
podkatalogi z katalogu /usr , wpisz: 
tar  –c  –z  -f  usr.tgz  /usr 

 

Polecenia do archiwizacji plików    
 



Aby rozpakować skompresowane archiwum o nazwie usr.tgz do katalogu bieżącego , 
wpisz: 
tar  -x  -z  -f  usr.tgz 

Aby dołączyć plik przykład.xxx do istniejącego, nieskompresowanego archiwum o nazwie 
archiwum.tar , wpisz: 
tar  -r  -f  archiwum.tar  przykład.xxx 

 

restore  – polecenie restore przywraca pliki z kopii zapasowej utworzonej narzędziem 

dump. Można przywracać pojedyncze pliki lub całe archiwum. 
Składnia: 

 restore  -opcje źródło 

Opcje: 
-i      uruchamia narzędzie w trybie interakcyjnym przeznaczonym do przywracania 
pojedynczych plików 

-r     odbudowuje system plików  
-f     odczytuje dane wejściowe z pliku (standardowo dane są odczytywane z napędu 
taśm) 

 
Przykłady użycia: 
Aby przywrócić pojedynczy plik z kopii zapasowej o nazwie usr.dump, wpisz: 
restore  –i  –f  usr.dump 

Po odnalezieniu pliku (lub plików ) do przywrócenia, należy dodać je do kolejki 
rozpakowywania przy użyciu polecenia : 
restore > add nazwa_pliku 

 
gzip  – polecenie służące do zarządzania archiwami  z rozszerzeniem  gz 

Składnia: 

 gzip  -opcje źródło 

Przykłady użycia: 
Aby spakować plik ala.txt do archiwum gz, wpisz: 
gzip ala.txt 

Aby wypakować plik ala.gz  , wpisz: 
gzip  -d ala.gz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

sockstat  – wyświetla listę otwartych portów komunikacji internetowej (gniazd, ang. 

socket). Jest  to praktyczny przegląd aktywnych demonów. Użyj polecenia grep, aby 
wyodrębnić z danych wyjściowych sockstat istotne informacje 

Składnia: 

 sockstat  -opcje  

Opcje: 
-l  wyświetla listę gniazd, na których prowadzony jest nasłuch 

-c wyświetla listę gniazd, na których zostały ustanowione połączenia           
-4 wyświetla listę gniazd IPv4 

-6 wyświetla listę gniazd  IPv6 

 
Przykłady użycia: 
Aby wyświetlić listę wszystkich portów oczekujących na żądania usług, wpisz: 
sockstat -l 

Aby wyświetlić listę wszystkich portów używanych przez demon HTTP, wpisz: 
sockstat   |  grep httpd  

Aby wyświetlić listę procesów prowadzących nasłuch na porcie TCP o numerze 443, 
wpisz: 
sockstat   |  grep 443 

 

ifconfig  – narzędzie służące do sprawdzania i modyfikowania konfiguracji przyłączy 

sieciowych. Jest uruchamiane przy starcie systemu operacyjnego. Odpowiednie wywołanie 
znajduje się w pliku rc.conf w katalogu /etc. Polecenie uruchomione bez żadnych argumentów 
wyświetla listę wszystkich przyłączy oraz informacje o ich konfiguracji  

Składnia: 

 ifconfig  interfejs opcje  

Opcje: 
inet  zmienia adres IP komputera 

netmask  zmienia maskę adresu IP komputera 

 
Przykłady użycia: 
Aby zmienić adres IP interfejsu o nazwie x10 na 192.168.0.12 z maską 255.255.255.0 , 
wpisz: 
ifconfig   x10 inet  192.168.0.12 netmask 255.255.255.0 

Uwaga: 
 narzędzie ma wiele różnych opcji 

 
 

 

Polecenia - sieć    
 



ping  – narzędzie służące do wysyłania pakietów ICMP do wskazanej stacji i oczekuje na 

pakiety odpowiedzi. Służy przede wszystkim do sprawdzania dostępności systemów w sieci. 
Składnia: 

 ping  -opcje stacja  

Opcje: 
-c  liczba wysyłanych pakietów. Standardowo narzędzie generuje pakiety Ping aż do 
chwili, gdy użytkownik wciśnie skrót Ctrl + C 

 
Przykłady użycia: 
Aby wysłać pięć pakietów ICMP Ping do stacji przykład.com, wpisz: 
ping –c5 przykład.com 

 

netstat  – polecenie wyświetlające różne informacje o topologii sieci 

Składnia: 

 netstat –opcje  

Opcje: 
-f  pozwala określić rodzinę protokołów (inet lub unix) 

-r  wyświetla zawartość wszystkich tabel routingu 

-rs wyświetla statystyki routingu 

 
Przykłady użycia: 

Aby wyświetlić zawartość tabeli tras, wpisz: 
netstat  -r 

Aby wyświetlić informacje o stanie wszystkich aktywnych połączeń internetowych , 
wpisz: 
netstat  -f   inet 

 

dig  – to skrót od domian information groper, czyli „poszukiwacz informacji o domenach”. 

Jest  to narzędzie do pobierania danych z serwerów nazw DNS. Jest pomocne w rozwiązywaniu 
problemów z systemem DNS. 

Składnia: 

 dig @serwer nazwa typ  

 
Przykłady użycia: 
Aby do serwera DNS o nazwie ns2.foo.com skierować zapytanie o domenę przykład.com, 
wpisz: 
dig    @ns2.foo.com      przykład.com 

Aby do serwera DNS o adresie 69.72.158.226 skierować zapytanie o rekord przekaźnika 
poczty (MX) do domeny przykład.com , wpisz: 
dig   @69.72.158.226   przykład.com   mx 

 



traceroute  – narzędzie, które wyświetla trasę danych przesyłanych z systemu 

lokalnego do wskazanej stacji zdalnej. Jest przydatne przy diagnozowaniu problemów z 
trasami sieciowymi 

Składnia: 

 traceroute  -opcja  stacja  

Opcje: 
-n  wyświetla adres IP zamiast nazw DNS 

 
Przykłady użycia: 
Aby prześledzić trasę do stacji www.przykład.com , wpisz: 
traceroute    www.przykład.com 

 

wget  – narzędzie, które służy do pobierania plików  

Składnia: 

 wget  -nazwa pliku lub ścieżka do pliku  

Opcje: 
-c  wznawia pobieranie  

 
Przykłady użycia: 
Aby pobrać plik ola.txt, wpisz: 
wget ola.txt 

Aby wznowić zatrzymane pobieranie pliku ola.txt, wpisz: 
wget –c ola.txt 

Aby pobierać plik serwera MySQL , wpisz 
wgetdev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-

5.5/mysql5.5.24.tar.gz/from/http://piotrkosoft.net/pub/mirr

ors/mysql/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

useradd  – dodawanie nowego użytkownika 

Składnia: 

 useradd  -opcja …. nazwa_użytkownika  

Opcje: 
  -c  --komentarz – dodaje komentarz  (imię i nazwisko użytkownika )do pola komentarza 
w pliku haseł 
  -d  --wskazanie katalogu domowego dla nowego konta użytkownika – standardowo jest 
tworzony nowy katalog w katalogu /home 
  -e -- ustawiene daty ważności konta na EXPIRE_DATE 
  -f --ustawienie hasła na nieaktywne po wygaśnięciu 
  -g --grupa początkowa – numer lub nazwa początkowej grupy logowania użytkownika 
  -G --groupa[ …..] - grupa lub lista grup do których również ma należeć tworzony 
użytkownik  
  -a -  dołącza użytkownika do dodatkowych GRUP 
  -p --zakodowane hasło-  dla nowego hasła użyj zaszyfrowanego hasła 
  -s –powloka ustanowienie powłoki systemowej dla konta użytkownika 
  -u –id_użytkownika – podanie numerycznej wartości identyfikatora użytkownika (UID). 
Numer ten musi być dodatni i unikatowy (domyślnie jest ustawiona wartość najmniejsza 
wolna, zaczynając od 500) 

Przykłady użycia: 
utwórz konto uczen1 z opisem „Jan Kowalski” i katalogiem domowym - uczen1 

sudo useradd -c "Jan Kowalski" -d /home/uczen1 -m uczen1 

dodaj konto uczen1 do grupy 1000 

sudo useradd -G 1000 uczen1 

 

usermod  – zmienia ustawienia użytkownika 

Składnia: 

 usermod  -opcja  ….. nazwa_użytkownika  

Opcje: 
  -L  --blokuje konto użytkownika . Opcja ta powoduje wstawienie „!” na początku 
zakodowanego hasła 
 -U  --odblokowuje konto użytkownika 

 -G  --zmiana grupy dla użytkownika 

Przykłady użycia: 
dodaj konto uczen1 do grupy uczniowie 

sudo usermod -G uczniowie uczen1 

 

 

Zarządzanie użytkownikami    
 



userdel  – kasuje konto użytkownika. Jeżeli katalog domowy ma być też usunięty , 

należy użyć opcji -r 

Składnia: 

 userdel  -r nazwa_użytkownika 

 
Przykłady użycia: 
Usuń konto uczen1  
userdel uczen1 

Usuń konto uczen1 wraz z katalogiem domowym 

userdel -r uczen1 

su – zmiana konta na inne. Administrator może zmieniać konto na dowolne. 

Składnia: 

 su  nazwa_użytkownika 

 
Przykłady użycia: 
zmień konto na uczen1 

su uczen1 

 

passwd – zmiana hasła użytkownika. Jeżeli nie zostanie podana nazwa użytkownika, dla 

którego jest zmieniane hasło, to zmieni się hasło użytkownika, z którego konta polecenie 
zostało wydane. 

Składnia: 

 passwd  nazwa_użytkownika 

 
Przykłady użycia: 
zmień hasło dla konta uczen1 

passwd uczen1 

 
 
Podstawową bazą użytkowników w Linuksie jest plik haseł: 
 

cat /etc/passwd 

 
Podstawową bazą zakodowanych haseł jest plik  
 

cat /etc/shadow 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

groupadd  – dodawanie nowej grupy użytkowników 

Składnia: 

 groupadd   nazwa_grupy  

Opcje: 
  -g  --grupa – identyfikator grupy (GID) 
  -p  --zakodowane hasło – należy podać hasło w formie zakodowanej , np. takie jak 
utworzone poleceniem crypt 

Przykłady użycia: 
Dodaj grupę uczniowie 

groupadd uczeniowie 

groupmod  – zmienia ustawienia grupy użytkowników. Można używać takich samych 

opcji jak w groupadd 

Składnia: 

 groupmod   nazwa_grupy  

Opcje: 
  -g  --grupa – identyfikator grupy (GID) 
  -p  --zakodowane hasło – należy podać hasło w formie zakodowanej , np. takie jak 
utworzone poleceniem crypt 

grougdel  – kasuje grupę użytkowników 

Składnia: 

 groupdel   nazwa_grupy  

chgrp  – zmiana grupy, do której należy zasób . Grupę może zmienić tylko właściciel pliku i 

tylko na grupę , do której należy (reguła ta nie dotyczy roota). 
Składnia: 

 chgrp   nazwa_grupy nazwa_pliku 

 
Przykłady użycia: 
Zmień właściciela pliku ola.txt na grupę uczniowie 

sudo chgrp uczeniowie ola.txt 

 
Podstawowa grupa do której należy użytkownik, w Linuksie jest zapisana w pliku haseł: 
 

cat /etc/passwd 

 
Pozostałe grupy zapisane są w pliku group 
 

cat /etc/group 

 

Zarządzanie grupami  użytkowników   
 


