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1. Ponownie utwórz katalog o dowolnej nazwie w swoim katalogu domowym
i przekopiuj do niego katalog /home/e/ewa/sk wraz z zawartością.

2. Przejdź do katalogu sk. Korzystając z wyrażeń regularnych, znajdź i wy-
świetl na ekranie

• wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się na literę p;

• wszystkie pliki oprócz Plik;

• plik1, plik2, plik3;

• tylko plik o nazwie plik*.

3. Usuń plik o nazwie -plik z katalogu sk.

4. Wyszukaj pliki w Twoim katalogu domowym, których rozmiar przekracza
1MB.

5. Znajdź pliki z bitem SUID lub GUID w systemie, na którym pracujesz.

6. Znajdź w swoim katalogu domowym pliki z rozszerzeniem .cpp i skopiuj
je do katalogu ~/Programy/C++/.

7. Zmień prawa dostępu do plików zwykłych w katalogu z podkatalogami.

8. Wyświetl wartości zmiennych HOME, PS1 i PS2 na ekran.

9. Niech $HOME/bin będzie katalogiem, w którym umieszczasz Twoje pro-
gramy i skrypty. Rozszerz ścieżkę dostępu do binariów o ten katalog. Co
należy zrobić, aby zmiana ta była widoczna w przyszłości?

10. Musisz uruchomić program w środowisku X na odległym komputerze. Co
należy zrobić, aby okno tej aplikacji było widoczne u Ciebie?

11. Korzystając z edytora vi, sporządź prostą książkę adresową. Dla każdej
osoby z Twojej grupy książka ta powinna zawierać wpis w następującym
formacie:

Lp. Nazwisko Imię E-Mail Telefon

Jeżeli nie dysponujesz jakąś informacją, wpisz NULL w jej miejsce. Znajdź

• osoby, o których nie masz pełnej informacji;

• numery telefonów osób, których nazwisko zaczyna się na literę „S”
(jeśli nie ma takich osób w Twojej ksiązce adresowej, weź inną literę);

• adresy email osób, których imię zaczyna się na literę „K” lub „M”;

• adresy email osób, których imię nie zaczyna się na literę „K” lub
„M”;

• nazwiska osób zaczynające się na dowolną literę od „D” do „Z”.

12. W pliku 10kolejka.txt znajdują się wyniki ostatniej kolejki ligii piłkar-
skiej. Korzystając z awk, znajdź i wyświetl na ekranie
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• liczbę strzelonych bramek;

• łączną liczbę widzów;

• drużyny, które wygrały na wyjeździe;

• drużyny, które wygrały u siebie;

• mecze, które zakończyły się remisem;

• mecze, które zakończyły się różnicą co najmniej dwóch goli.

13. Czym różnią się polecenia (cd / ; ls) ; ls oraz cd / ; ls ; ls.

14. Jaka jest różnica między
echo "Twoja sciezka to $PATH"

oraz
echo ’Twoja sciezka to $PATH’?

15. Napisz skrypt, który

• jeśli uruchomiony przez administratora, sprawdza wielkość katalogów
domowych użytkowników i zapisuje podany wynik do pliku podanego
jako argument;

• jeśli uruchomiony przez zwykłego użytkownika, wyświetla na ekranie
wielkość jego katalogu domowego.

16. Napisz skrypt, który będzie wyszukiwał pliki w zadanym katalogu, których
rozmiar przekracza zadaną wielkość. Zadbaj o kontrolę podawanych do
skryptu argumentów.

17. Napisz skrypt, który będzie generował stronę HTML z następującymi in-
formacjami o systemie:

• nazwa hosta w tytule (okna),

• od kiedy system jest włączony,

• ilość miejsca na dyskach,

• wielkość katalogów domowych poszczególnych użytkowników (jeśli
uruchomiony przez administratora),

• aktualnie zalogowani użytkownicy (tylko ich nazwy, bez powtórzeń).

18. Wygenerował[ea]ś (np. na ćwiczeniach z metod numerycznych) wiele pli-
ków o nazwie wynik-n, gdzie n to jakaś liczba naturalna. Ponieważ część
programów do wizualizacji danych oczekuje rozszerzenia .dat, chcesz zmie-
nić nazwę plików. Zrób to

• za pomocą awk;

• pisząc krótki skrypt w bash.
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