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Zadanie 1 Tworzymy 

dwie grupy

Tworzę dwie grupy, o których jest 

napisane w zadaniu, parametr -g 

zmienia GID czyli identyfikator grupy

Stworzone przed chwilą 

grupy pokazane za 

pomocą mc w /etc/group



Zadanie 2 Dodanie 

użytkownika w 

terminalu

Dodaje nowego użytkownika. 

Parametry zawarte w komendzie to:

-u czyli ustawienie identyfikatora 

użytkownika

-d pozwala nam na samodzielne 

wybranie ścieżki do katalogu domowego

za pomocą  -g możemy wybrać 

podstawową grupę użytkownika 

-c pozwala nam na ustawienie pełnej 

nazwy konta

komenda służąca do nadawania hasła 

danemu użytkownikowi 



UID

GID

login konta

Pełna nazwa 

konta
ścieżka do katalogu 

domowego

powłoka logowania



Logowanie się na tego użytkownika 

działa bez problemu



Zadanie 3 

Modyfikacja hasła 

użytkownika

Parametr -l sprawia że wyświetlają się 
aktualne ustawienia dla tego 
użytkownika

-d to minimalna ilość dni do zmiany 
hasła, ustawiając ją na 0 wymuszamy 
to w tej chwili

-E jest to ustawianie daty ważności 
konta

-M to maksymalna ilość dni pomiędzy 
zmianami hasła (używając -m 
ustawilibyśmy minimalną)

-W to liczba dni ostrzeżenia, zanim 
ważność hasła upłynie



Po zalogowaniu byłem zmuszony do 

zmiany hasła



Zadanie 4 Klasyczne 

dodawanie użytkowników 

za pomocą terminala

Tworzę czterech nowych 

użytkowników i ustawiam im hasła



Dodane grupy w /etc/group



Dodałem użytkowników do grup za 

pomocą usermod



Zadanie 5 Klasyczne 

dodawanie użytkowników z 

parametrami

Z nowych parametrów mamy -s co jest 

skrótem od shell czyli z angielskiego 

skorupa albo powłoka, a sam parametr 

pozwala nam wybrać powłokę 

logowania.

Nasz nowy użytkownik



Loguję się na konto



-L to skrót od Lock czyli zamknąć, 

zablokować

nie mogę się zalogować

-U to odblokowanie konta (unlock)

-d to delete co w komendzie passwd 

oznacza usunięcie hasła



Zadanie 6 Dodawanie 

użytkowników w środowisku 

graficznym za pomocą 

Dodaje użytkownika w środowisku 

graficznym



Zadanie 7 Dodawanie użytkowników 

i grup w środowisku graficznym za 

pomocą Menedżera Użytkowników

Instaluje aplikację i tworzę nowych 

użytkowników



Dodaję grupę uczelnia i dodaję obu 

użytkowników 


