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ВАРІАНТ № 14 

 
І рівень завдання з вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна відповідь. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 0,5 бала 

1.  Абстрактні методи можуть бути 

а. В звичайному класі; 

б. Тільки в абстрактному класі 

в. Немає правильної відповіді. 
г. Всі відповіді правильні. 

2.  Що виведе програма? 

try{ 
int x = 0; 

int y = 5 / x; 

}catch (Exception e){ 

 System.out.println("Exception"); 
} catch (ArithmeticException ae){ 

 System.out.println("Arithmetic Exception"); 

} 
System.out.println("finished"); 

 

а. finished 
б. Exception 

в. Compilation fails 

г. Arithmetic Exception 

3.  Яким буде результат компіляції і виконання наступного коду: 

 
а. Помилка компіляції 
б. Помилка часу виконання 

в. values: 

г. values: one two three 

4.  В якому рядку виникне перша помилка компіляції? 

 
а. 2 

б. 3 

в. 4 

г. 5 



5.  Що таке присвоєння? 

а. Додавання цілого до числа; 

б. Отримання добутку двох чисел; 
в. Призначення імені змінній; 

г. Призначення значення змінній. 

6.  На яку кількість різних об'єктів будуть посилатися змінні b1 - b11 після виконання даного коду: 

 
а. 4 

б. 8 
в. 1 

г. 3 

7.  Ключові слова java можна писати в будь-якому регістрі – великими та малими літерами? 

а. Так. 
б. Ні. 

8.  Яке з цих слів не є ключовим словом у мові java? 

а. static 

б. String 
в. new 

г. try 

9.  Каким будет результат выполнения данного кода? 
public class Compare {  

    public static void main(String[] args) {  

        String s1 = new String("Hello");  

        String s2 = new String("Hello");  
  

        if (s1 == s2) {  

            System.out.println("True");  
        } else {  

            System.out.println("False");  

        }  
    }  

}  

а. True 

б. False 
в. Помилка компіляції 

г. Помилка часу виконання (RuntimeException)  

10.  Що буде надруковано в результаті виконання даного коду? 

 
а. Помилка компіляції 
б. і=1 



в. і=2 

г. Програма виконається, але нічого не виведе не екран 

11.  Що виведе на консоль наступний код: 
public class Main {  

    public static void main (String []args) {  

        int i = 0;  

        i += i++;  
        System.out.println(i);  

    }      

} 
 

а. 0 

б. 1 
в. 2 

г. Помилка компіляції 

а.  

12.  Який правильний синтаксис для main методу? 
а. public void main() 

б. public static void main(String args) 

в. public void main(String[] args) 
г. public static void main(String[] args) 

13.  Що поверне метод, оголошений наступним чином: 

public static int getAmount() 

а. не ясно, треба дивитися код методу; 
б. поверне static-поле класу; 

в. поверне посилання на об'єкт класу this; 

г. поверне цілочисельне значення. 

14.  Що означає перевизначення методу в Java (override). 
а. зміна поведінки методу класу щодо батьківського; 

б. зміна поведінки методу класу щодо дочірнього; 

в. кілька методів з однаковою назвою, але різним набором параметрів; 
г. кілька різних класів з однаковим методом. 

15.  Якщо умова полягає в тому, щоб обидві частини порівняння були правдиві, то який оператор потрібно 

використати? 

а. ! 
б. || 

в. && 

г. != 

16.  Що таке клас? 

а. рівень складності програми. Всі оператори діляться на класи в залежності від складності 

їх використання; 

б. базовий елемент об'єктно-орієнтованого програмування в мові Java; 
в. просто одна з можливих назв змінної; 

г. таке поняття є тільки в C ++, в Java такого поняття немає. 

17.  Що буде результатом виконання наступного коду? 
boolean a = true; 

boolean b = false; 

boolean c = true; 

if(a == true) { 
if(b == true) { 

    if(c == true) {          System.out.println("1"); 

    } else System.out.println("2"); 
} else if(a&&(b=c)) { 

    System.out.println("3"); 

} 

else {      System.out.println("4"); 
} 

а. 2. 

б. 4 
в. 3 

г. 1 



18.  Що буде виведено в результаті виконання даного фрагменту коду: 

Integer a = 120; 

Integer b = 120; 
Integer c = 130; 

Integer d = 130; 

System.out.println(a==b); 
System.out.println(c==d); 

а. true true 

б. false false 

в. false true 
г. true false 

19.  Є два класи: 

//in file A.java 
package p1; 

public class A{ 

  protected int i = 10; 

  public int getI() { return i; } 
} 

 

//in file B.java 
package p2; 

import p1.*; 

public class B extends A{ 
  public void process(A a) { 

    a.i = a.i*2; 

  } 

  public static void main(String[] args) { 
    A a = new B(); 

    B b = new B(); 

    b.process(a); 
    System.out.println( a.getI() ); 

  } 

} 

а. Буде виведено «20» 
б. Буде виведено «10» 

в. Код не скомпілюється  

г. Помилка часу виконання 

20.  Результатом компіляції коду буде: 

public class Overload{ 

  public void method(Object o) { 

    System.out.println("Object"); 
  } 

  public void method(java.io.FileNotFoundException f) { 

    System.out.println("FileNotFoundException"); 
  } 

  public void method(java.io.IOException i) { 

    System.out.println("IOException"); 
  } 

  public static void main(String args[]) { 

    Overload test = new Overload(); 

    test.method(null); 
  } 

} 

а. Помилка компіляції 
б. Помилка часу виконання 

в. «Об’єкт» 

г. «FileNotFoundException» 

РАЗОМ: 10 балів 

 

Викладач                          __________________                            Шевчук І.Б.    
                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 



ЕТАЛОННА ВІДПОВІДЬ 
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Критерії оцінювання  5 балів 

▪ робота виконана у повному обсязі  5 

▪ виконано не більше 80% завдань  4 

▪ виконано не більше 60% завдань 3 

▪ виконано не більше 40% завдань 2 

▪ виконано не більше 20% завдань 1 

▪ робота не виконана або не зарахована 0 
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