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Help – pomoc podstawowa 
Podobnie jak w Windowsowym CMD, w Linuxie podstawowym narzędziem pomocy jest polecenie 

help. Wyświetlimy nim zarówno listę najbardziej podstawowych poleceń, jak i listę argumentów i 

ogólną pomoc dotyczącą konkretnych poleceń (polecenie help [komenda]). Pomoc dotyczącą 

niektórych poleceń otrzymamy wpisując [polecenie] --help zamiast standardowego help’a. To, co 

różni Linuxowego help’a od Windowsowego to to, że nie możemy go zastąpić poleceniem ?. 

 

Obrazek 1: Efekt polecenia help echo 

 

Obrazek 2: Efekt polecenia mkdir --help, argument --h daje takie same efekty  
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Man – więcej pomocy 
Nieco bardziej zaawansowanym narzędziem jest polecenie man [polecenie] (skrót od „Manual”). 

Zapewnia nam ono szczegółową pomoc dotyczącą danego programu, polecenia, lub działu poleceń. 

  

Obrazek 3: Efekt polecenia man echo 

Z pomocy możemy wyjść klawiszem ‘q’, przewijać o jedną linię scrollem lub strzałkami, o cały jeden 

ekran przy pomocy ‘z’ i ‘w’, a po więcej informacji o działaniu man’a możemy nacisnąć klawisz ‘h’. 
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Cały man dzieli się na 8 podstawowych działów: 

1. Polecenia użytkownika (najbardziej podstawowe) 

2. Odwołania systemowe (polecenia jądra) 

3. Biblioteki 

4. Urządzenia (informacje o urządzeniach) 

5. Pliki (formaty plików itp) 

6. Gry 

7. Inne (makra, paczki, konwekcje) 

8. Administracyjne 

Natomiast pomoc każdego z poleceń dzieli się na 8 sekcji (aczkolwiek może być ich więcej): 

1. Name – nazwa + krótki opis 

2. Synopsis – sposób użycia 

3. Description – szerszy opis 

4. Options – opcje i argumenty programu 

5. Author – autor polecenia 

6. Reporting bugs – gdzie można zgłaszać błędy 

7. Copyrights – informacje o licencji i prawach autorskich 

8. See also – gdzie można zdobyć więcej informacji o programie 

Info – Naaaaajwięcej informacji 
Gdy nawet man nie wystarcza, tam wkracza info. Polecenie to daje nam zwykle największą dawkę 

informacji o wybranym przez nas poleceniu ze wszystkich domyślnie dostępnych stron pomocy w 

Linuxie. Składnia jest prosta – info [polecenie], a informacje zwykle pogrupowane nie mniej ładnie niż 

w manie. 

 

Obrazek 4: Efekt polecenia info echo 
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Apropos – gdy nie wiadomo co do czego 
Polecenia apopos używamy zwykle, gdy nie jesteśmy do końca pewni, jakiej komendy użyć do 

wykonania określonego zadania. Pozwala nam ono przeszukać całą dostępną pomoc pod kątem 

wybranego ciągu znaków lub wyrazu i przez to szybciej znaleźć polecenie, które nas interesuje. 

 

Obrazek 5: Działanie polecenia apropos copy 

 

Obrazek 6: Działanie polecenia apropos rm 

Wyszukiwany tekst powinien być zawsze jak najbardziej szczegółowy. Jeśli użyjemy zbyt krótkiego lub 

wieloznacznego wyrazu, pomoc może okazać się nieskuteczna 
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Wygodniejsze metody 
Jeśli chcielibyśmy przejrzeć pomoc w nieco wygodniejszej formie niż w konsoli, jedną z opcji jest po 

prostu zapisać ją do dowolnego pliku tekstowego, a potem otworzyć np. w gedicie. 

 

Obrazek 7: Zapis pomocy do pliku tekstowego 

Innym godnym spróbowania pomysłem jest międzysieć. Oprócz nieskończonych zasobów 

StackOverflowa i tym podobnych mniej lub bardziej rozwiniętych serwisów i poradników, w 

internecie dostępna jest także kalka całego man’a, a… nawet kilka. Znajdziemy je na przykład pod 

adresami: 

• http://man.he.net/ 

• https://man.cx/ 

• http://man7.org/linux/man-pages/ 

• https://linux.die.net/man/ 

Podręcznik w takiej formie jest o wiele wygodniejszy w użyciu i bardziej przejrzysty niż zwykła 

konsola, czy nawet ręczna zrzutka do pliku tekstowego. 

 

Obrazek 8: Internetowy man na stronie die.net 

http://man.he.net/
https://man.cx/
http://man7.org/linux/man-pages/
https://linux.die.net/man/

