
 Proszę osoby, które otrzymały oceny niedostateczne z ostatniego sprawdzianu o 

przypomnienie sobie wiadomości w celu późniejszej poprawy. To samo dotyczy osób, które 

nie wykonały prezentacji z wybranej partii materiału. Oczywiście przypominam o pracy 

domowej: 

 

 

Kończymy  dział 11 „Instalacja systemu Linux Kubuntu 18.04”. Tutaj zostało nam 

do omówienia tylko zarządzanie dyskami i partycjami w środowisku Linux.  

 

 



 

Będziemy mogli to jednak zobaczyć dopiero po skończeniu działu 12 „Instalacja 

systemu Linux na przykładzie dystrybucji Kubuntu”. Przewiduję realizację tych tematów 

na 4h lekcyjne. 

Są to strony 144-149 oraz 150-157 w książce „Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” część 2. 

Zachęcam Was (a nawet jest to konieczne w tej sytuacji) do instalacji na  Waszych 

komputerach systemu Linux. Może być to książkowe Kubuntu lub Ubuntu, które jest bardzo 



przyjazne dla użytkownika. Unikajcie instalacji wymyślnych dystrybucji, z którymi może być 

więcej kłopotów. Oczywiście zainstalujcie sobie go jako drugi system. 

Tutaj macie oficjalną stronę Kubuntu- https://kubuntu.org/ Jest już wersja 19.10, Wy 

zainstalujcie 18.04.4 LTS. 

Jakby ktoś chciał obejrzeć oficjalny filmik- https://www.youtube.com/watch?v=fzuylNzpZIw 

 Ubuntu- https://ubuntu.com/  Tutaj sytuacja analogiczna jak przy Kubuntu, instalujecie 

18.04 LTS. 

Polecam Wam zapoznanie się ze stroną- https://linuxiarze.pl/ Ogromny plus, że w naszym 

ojczystym języku i macie tam praktycznie wszystko co chcecie wiedzieć o Linuxie. Strona 

posiada działające forum z dość sporą bazą użytkowników.  

Gdybyście mieli jakieś wątpliwości lub problemy dotyczące instalacji 

Kubuntu/Ubuntu, to w sieci macie multum poradników. W każdym razie potrzebujecie obrazu 

iso danej dystrybucji, płyty/pendrive’a. 

Zanim zainstalujecie system, możecie go przetestować (tu na przykładzie Ubuntu) 

https://ubuntu.com/tutorials/try-ubuntu-before-you-install#1-getting-started 

Chyba, że pod ręką macie płytę z wersją Live danej dystrybucji np. z KŚ. 

https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-install-ubuntu-desktop#1-overview Bardzo fajny 

poradnik dotyczący instalacji Ubuntu zarówno z płyty jak i pendrive’a. Nie macie szans 

niczego zepsuć (są obrazki ;).  

Tutaj https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/najlepsze-programy-do-

tworzenia-bootowalnego-pendriva/bjqvklj kompletny opis dotyczący programów do tworzenia 

bootowalnych pendrivów. Dotyczy zarówno Windowsów jak i Linuxów. Ja wykorzystałem 

ten programik- https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ Dodatkowo jest tu 

dużo informacji, ale strona jest mocno nieintuicyjna. 

Załóżmy, że już uporaliście się z instalacją. To pora obejrzeć film co warto zrobić po 

instalacji- https://www.youtube.com/watch?v=BLVtxpm5c2A Polecam włączyć angielskie napisy 

  

Z książki proszę o przeczytanie zawartości wyżej wymienionych stron i zwrócenie 

uwagi na menedżera startowego Linuxa. 
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Na koniec nie może zabraknąć Waszej ulubionej pracy domowej  

 

W przyszłym tygodniu wyślę Wam adres @, na który będziecie wysyłać mi 

odpowiedzi.  


