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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

Ποηα/ποηες από ηης παραθάηω δειώζεης είλαη ζωζηή/ες;
1. int t=new Integer(2);
2. char c='s';
3. string s= "string";
4. bool k = true;
5. Int t=12;
6. double d=6;
7. float(3) f=new
8. Boolean f=0;
float(1.2,2.4,3.6);
Επώτηση 2

Έζηω ε κέζοδος:
public static void produce(int n){
int previous=-1;
int result =1;
for(int i=0;i<=n;++i)
{
int sum=result+previous;
previous=result;
result=sum;
}
System.out.print(result);
}

Τη ζα εκθαληζηεί αλ θαιέζεηε δηαδοτηθά produce (0); produce (1); produce (2);
1. 012
2. 011
3. 123
4. Καλέλα από ηα παραπάλω
Επώτηση 3
char c;
int e=15;

Ποηα/ποηες από ηης παραθάηω παραζηάζεης δελ ζα εκθαλίζοσλ ιάζε (κεηαγιώηηηζες
ή εθηέιεζες) ;
1. e=c;
3. c=e;

2. c=(char)e;
4. c=(int)e;
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Επώτηση 4
public class TestA {
public String getInfo(){return "A class";}
}
public class TestB extends TestA{
public String getInfo(){return "B class";}
}
TestA a = new TestA();
TestB b = new TestB();

Ποηα/ποηες από ηης παραθάηω παραζηάζεης είλαη ζσλαθηηθά ορζές;
1. a.getInfo()
3. a=b

2. int r = b.getInfo();
4. b.getInfo()

Επώτηση 5
public int produce(int n)
{
if(n==0 || n==1)
return n;
else
return produce(n-1)+produce(n-2);
}
produce(6);

Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλω θώδηθας;
1. 7
3. 8

2. 6
4. 5

Επώτηση 6
try{
int h=0;
int y=34/h;
}
catch (ArithmeticException ae) {
System.out.println("Calculation error");
}
catch(Exception e)
System.out.println("Program error");
}
finally
{
System.out.println("Try again");
}

Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλω θώδηθας;
1. Calculation error

2. Calculation error

Try again

Program error
Try again

3. 4 Try again

4. Τίποηα από ηα παραπάλω

Επώτηση 7

Ποηα από ηα παραθάηω ηζτύοσλ;
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1) Μηα abstract θιάζε κπορεί λα κελ σιοποηήζεη ηελ abstract κέζοδο ποσ ορίδεηαη ζηελ θιάζε
παηέρα ηες.
2) Μέζα ζηε κέζοδο main() κπορεί λα θιεζεί κηα άιιε static κέζοδος.
3) Σε έλα ζηηγκηόησπο ρεύκαηος κπορούκε λα ζηέιλοσκε θαη λα δηαβάδοσκε δεδοκέλα.
4) Μηα θιάζε κπορεί λα θιερολοκεί από 2 άιιες θιάζεης.
Επώτηση 8
int i = 0;
do {
System.out.print(--i);
if(i % 2 == 0)
break;
else
System.out.print(i);
} while( i < 10);

Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλω θώδηθας;
Επώτηση 9
public class House {
String address;
Room rooms[]=new Room[5];
public addRoom(Room r)
{
this.Room=r;
}

public class Test {
public static void main(String args)
{
House h=new House("patision 23");
House.addRoom(bedroom);
Room roomA=new Room("bedroom");
}
}

}
public class Room {
String name;
public room(String name)
{
this.name=room;
}
}

Δηορζώζηε ηα ζσληαθηηθά ιάζε ζηολ παραπάλω θώδηθα, ώζηε λα εθηειεζηεί ο
θώδηθας ηες Test.
Επώτηση 10
String s;
for(i = 0; i<8; i=i+1){
s=s+"i";
}
Return s;

Δηορζώζηε ηα ιάζε ζηελ παραπάλω κέζοδο έηζη ώζηε λα ησπώλεη ηελ αιιειοστία
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