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Οι επωτήσειρ 1-6 έσοςν απνητική βαθμολογία. Για κάθε εσυαλμένη απάντηση
αυαιπείται το μισό τος ποσοστού τος βαθμού πος τηρ αναλογεί.

Ερώτηση 1:

Πνην/πνηα από ηα παξαθάηω αλαγλωξηζηηθά είλαη ζωζηά;
1.
2.
3.
4.

Ερώτηση 2:

int x = 5;
double y = 4.0;
String switch = new String(“ok”);
boolean t = 1;

Έζηω νη πην θάηω απνδόζεηο ηηκώλ ζε κεηαβιεηέο:
String s1 = "aaa";
String s2 = new String("aaa");
String s3 = "bbb";

Πνηα είλαη ε απνηίκεζε ηωλ πην θάηω εθθξάζεωλ;
true
false
1.
2.
3.
4.

Ερώτηση 3:

s1 != s2
s1.compareTo(s2) == 0
s1 == s3
s1.compareTo(s3) != 0

Τη ηζρύεη από ηα παξαθάηω
Ναη

5. Οη ζηαηηθέο (static) κέζνδνη κπνξνύλ λα ππεξθνξηωζνύλ
6. Οη ηδηωηηθέο (private) κέζνδνη κπνξνύλ λα ππεξθνξηωζνύλ
7. Μία ππεξθνξηωκέλε (overloaded) κέζνδνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
exceptions πνπ δελ δεκηνπξγνύληαη ζηελ ππεξθιάζε ηεο
Ερώτηση 4:

Έζηω ηα ηξία πην θάηω interfaces θαη νη αληίζηνηρεο θιάζεηο:
interface IA { … }
interface IB extends IA {…}
interface IC { … }
class A implements IB { … }
class B extends C { … }
class C implements IA { … }
A a = new A();
B b = new B();
C c = new C();

Πνηα είλαη ε απνηίκεζε ηωλ πην θάηω εθθξάζεωλ;
true
1.
2.
3.
4.

a
b
b
c

instanceof
instanceof
instanceof
instanceof

IC
IA
IA
IB

false

Όρη

A

Ερώτηση 5:

1.
2.
3.
4.

Η ρξήζε ηεο δεζκεπκέλεο ιέμεο “protected” ζε κηα ηδηόηεηα ή κέζνδν κηαο
θιάζεο, ζα πεξηνξίζεη ηελ πξόζβαζε
true
false
Σε όιεο ηηο θιάζεηο ηνπ ίδηνπ package θαη ζε όιεο ηηο ππνθιάζεηο
αλεμαξηήηωο ηνπ package ζην νπνίν αλήθνπλ.
Σε όιεο ηηο θιάζεηο θαη ππνθιάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην package.
Εληόο ηεο θιάζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε ηδηόηεηα ή ε κέζνδνο.
Εληόο ηεο θιάζεο θαζώο θαη ζε όιεο ηηο ππνθιάζεηο.

Ερώτηση 6:

5.
6.
7.
8.

Τη ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηεο δεζκεπκέλεο ιέμεο “abstract” ζε κηα κέζνδν
κηαο θιάζεο
true
false
Πξέπεη λα δειωζεί θαη ε θιάζε έωο abstract.
Η κέζνδνο δελ κπνξεί λα ππεξθνξηωζεί.
Η πξόζβαζε ζηε κέζνδν πεξηνξίδεηαη εληόο ηεο θιάζεο ζηελ νπνία
δειώλεηαη ε κέζνδνο.
Η κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί απνθιεηζηηθά κέζω ελόο αληηθεηκέλνπ
ηεο θιάζεο απηήο.

Ερώτηση 7:

Έζηω ε κέζνδνο test(int x) κηαο θιάζεο
public void test(int x) {
switch(x) {
case 1: System.out.print("a");
case 3: System.out.print("b");
case 5: System.out.print("c");
default: System.out.print("-");
}
}

Τη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε αλ θαιέζεηε δηαδνρηθά test(3);test(2);test(1);
Ερώτηση 8:

Τη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πην θάηω θώδηθα;
int i = 9;
while (i > 0) {
System.out.print(i);
i--;
if(i % 3 == 0)
break;
else {
i++;
System.out.print(i);
}
}

Ερώτηση 9:

Να δηνξζωζεί ν πην θάηω θώδηθαο ώζηε ε κέζνδνο MakeArray λα επηζηξέθεη
ηνλ πίλαθα { 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 }
public static void MakeArray(){
double[]a
while (i < 8) {
a[i]=i/3
i++;
}
return a;
}

Ερώτηση 10: Να γξαθεί έλα πξόγξακκα java ην νπνίν ζα απνζεθεύεη ηνπο αθέξαηνπο
αξηζκνύο από ην 1 έωο ην 10 ζε έλα πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζεθεύεη
ηα πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα ζε έλα αξρείν, έηζη ώζηε ζε θάζε γξακκή ηνπ
αξρείνπ λα ππάξρεη έλα θαη κόλν έλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα.

