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Οι επωτήσειρ 1-7 έσοςν απνητική βαθμολογία. Για κάθε εσυαλμένη απάντηση
αυαιπείται το μισό τος ποσοστού τος βαθμού πος τηρ αναλογεί.

Επώτηση 1
Ποιο/ποια από ηα παπακάηω αναγνωπιζηικά είναι ζωζηά;
1. hello
2. int_
3. σαιπε
4. my variable
5. hi2all
6. Case
7. 3μεπα
8. var_float
Επώτηση 2
Έζηω η μέθοδορ:
public void test(int x) {
switch(x) {
case 3: System.out.print("b");
break;
case 5: System.out.print("c");
default: System.out.print("-");
case 1: System.out.print("a");
}
}

Τι θα εμθανιζηεί αν καλέζεηε διαδοσικά test(5);test(4);test(3);test(2);test(1);
2. c-b-a
1. c-a-ab-aa
4. Κανένα από ηα παπαπάνω
3. ca-b-a
Επώτηση 3
String s1 = "This is my exam string";
String s2 = new String("This is my exam string");
String s3 = "This is my exam string";

Ποια/ποιερ από ηιρ παπακάηω παπαζηάζειρ είναι false;
1. s1 == s2
3. s2.compareTo(s3) == 0

2. s1 == s3
4. s2 != s3

Επώτηση 4
interface IA { … }
interface IB extends IA {…}
interface IC { … }
class A implements IB { … }
class B extends A { … }
class C implements IC { … }

A a = new A(); B b = new B(); C c = new C();
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Ποια/ποιερ από ηιρ παπακάηω παπαζηάζειρ είναι true;
1. a instanceof IC
3. a instanceof IB

2. b instanceof IA
4. c instanceof A

Επώτηση 5
int i = 0;
do {
System.out.print(i);
i++;
if(i % 2 == 0)
break;
else
System.out.print(i);
} while( i < 10);

Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;
1. 01
3. 012345678910

2. 010
4. Τίποηα από ηα παπαπάνω

Επώτηση 6
class ExceptionA extends Exception { }
class ExceptionB extends Exception { }
class ExceptionC extends ExceptionA { }
try {
throw new ExceptionC();
throw new ExceptionB();
} catch(ExceptionA ea) {
System.out.print("Exception A");
} catch(ExceptionB eb) {
System.out.print("Exception B");
} catch(ExceptionC ec) {
System.out.print("Exception C");

}
Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;
1. Exception A
3. Exception C

2. Exception B
4. Τίποηα από ηα παπαπάνω

Επώτηση 7
Ποια από ηα παπακάηω ιζσύοςν;
1)
2)
3)
4)

Η Java ςποζηηπίζει πολλαπλή κληπονομικόηηηα μεηαξύ κλάζεων
Οι ζηαηικέρ (static) μέθοδοι δεν μποπούν να ςπεπθοπηωθούν
Οι ιδιωηικέρ (private) μέθοδοι δεν μποπούν να ςπεπθοπηωθούν
Μία ςπεπθοπηωμένη (overloaded) μέθοδορ μποπεί να «πίξει» exceptions πος δεν πίσνονηαι
ζηην ςπεπκλάζη ηηρ

Επώτηση 8
int[][] array = new int[][] { {42, 11, 3}, {8, 14, 22}, {4, 5}};
System.out.print(array.length);
System.out.print(array[0].length);
System.out.print(array[2].length);

Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;

Επώτηση 9
class Parent {
static int a; private int b = 0;
public void doit() { b = a; }
public static foo() {
System.out.print(a + b);
}
}
class Child implements Parent {
private void foo() {
System.out.print(a);
}
}

class Test {
public static void main(String[]
arguments) {
Parent a = new Parent;
Parent b = new Child();
a.a = 5;
a.doit();
b.foo();
a.foo();
}
}

Διοπθώζηε ηα ζςνηακηικά λάθη ζηον παπαπάνω κώδικα, ώζηε να εκηελεζηεί ο
κώδικαρ ηηρ Test. Τι θα εμθανιζηεί ζηην οθόνη;
Επώτηση 10
public static void MakeArray(){
double[]a
for(i = 0; i<8; i=i+1){
a[i]=i/4
}
return a;
}

Διοπθώζηε ηα λάθη ζηην παπαπάνω μέθοδο έηζι ώζηε να επιζηπέθει έναν πίνακα πος
να πεπιέσει ηιρ ηιμέρ { 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 }.
Θέμα 11 (v2)
Mηα νηθνγέλεηα επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε.
Να δεκηνπξγεζεί Frame πνπ λα εμππεξεηεί ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο
ηωλ εηζηηεξίωλ βάζεη ηωλ παξαθάηω:
 Ο θάζε έλαο από ηνπο γνλείο πιεξώλεη ην πνζό ηωλ 20€.


Τν θάζε έλα από ηα παηδηά αλ δελ έρεη μεπεξάζεη ηελ ειηθία ηωλ 12
εηώλ δελ πιεξώλεη ηίπνηα, ζε αληίζεηε πεξίπηωζε πιεξώλεη 8€.

Τν Frame πνπ ζα πινπνηεζεί πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Χξεζηκνπνηώληαο CheckBox πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ηνπ γνλέα ή ηνπ
παηδηνύ. Αλ ε επηινγή είλαη ν γνλέαο ηόηε ζε έλα TextField ζα εκθαλίδεηαη
ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ. Αλ ε επηινγή είλαη ην παηδί ηόηε ζα πξέπεη λα
εηζαρζεί ε ειηθία ηνπ ζε έλα TextField θαη βάζεη ηωλ παξαπάλω λα
εκθαληζηεί ην θαηάιιειν αληίηηκν.

Υπόδειξη: Θεωπείζηε πωρ ο χπήζηηρ θα επιλέξει μόνο μία από ηα διαθέζιμερ επιλογέρ.

