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Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Θέμα 1ο. 

Να γραφεί κώδικας για τη στατική μέθοδο ( )factorial  η οποία δέχεται ως παράμετρο 

έναν ακέραιο αριθμό 0n   και επιστρέφει τον !n . 

 

 

Θέμα 2ο. 

Να γραφεί η στατική μέθοδος ( )Primes int a, int brelative  η οποία δέχεται ως 

παραμέτρους δύο ακέραιους αριθμούς a  και b  και επιστρέφει true  εάν οι πρώτοι είναι 

μεταξύ τους, false  διαφορετικά. Δύο αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους αν ο μέγιστος 

κοινός διαιρέτης τους είναι η μονάδα. 

 

 

Θέμα 3ο. 

(α΄) Να γραφεί η στατική μέθοδος ( )minLocationFrom , η οποία δέχεται ως 

παραμέτρους ένα διάνυσμα και έναν ακέραιο ο οποίος συμβολίζει μια θέση του 

διανύσματος. Ξεκινώντας από την θέση του διανύσματος που δόθηκε ως παράμετρος, 

υπολογίζει (και επιστρέφει) την θέση του ελάχιστου στοιχείου του διανύσματος. 

 

(β΄) Να γραφεί η στατική μέθοδος ( )clone  η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

διάνυσμα και επιστρέφει ένα πιστό αντίγραφο του. 

 

 

Θέμα 4ο. 

(α΄) Να γραφεί κώδικας για την στατική μέθοδο ( )multiply , για πολλαπλασιασμό 

αριθμού με πίνακα. Θα δέχεται ως παραμέτρους έναν ακέραιο αριθμό και έναν πίνακα. 
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(β΄) Να γραφεί κώδικας για την στατική μέθοδο ( )multiply , για πολλαπλασιασμό 

πίνακα με πίνακα. Θα δέχεται ως παραμέτρους δύο πίνακες. 

 

   

Θέμα 5ο. 

Δίνεται η κλάση Point  η οποία μοντελοποιεί ένα σημείο στο επίπεδο (καθορισμένο από 

δύο ακέραιες συντεταγμένες) και υποστηρίζει τις μεθόδους: 

( )Point int , intx y  Κατασκευάζει το σημείο ( ),x y  

( )intvoid setX x  Θέτει / μετατρέπει την X-συντεταγμένη του σημείου 

( )intvoid setY y  Θέτει / μετατρέπει την Y-συντεταγμένη του σημείου 

( )int getX  Επιστρέφει την X-συνενταγμένη του σημείου 

( )int getY  Επιστρέφει την Y-συνενταγμένη του σημείου 

( )distanceFrom Point pdouble  Επιστρέφει την απόσταση από το σημείο p  

( )String toString  Επιστρέφει το σημείο σε εκτυπώσιμη μορφή (ως String ) 

 

Να υλοποιηθεί η κλάση Circle  η οποία έχει σκοπό να μοντελοποιήσει έναν κύκλο. Ο 

κάθε κύκλος ορίζεται από το κέντρο του (τύπου intPo ) και την ακτίνα του (τύπου 

double ). Αντικείμενα της κλάσης Circle  υποστηρίζουν τις παρακάτω μεθόδους: 

( )int a,Circle Po double r  Κατασκευάζει έναν κύκλο με κέντρο το a  και ακτίνα r   

( )getCenter  Επιστρέφει το κέντρο του κύκλου (τύπου Point ) 

( )getRadius  Επιστρέφει την ακτίνα του κύκλου 

( )area  Επιστρέφει το εμβαδόν του κύκλου 

( )intersectsWith Circle c  Επιστρέφει true  εάν ο κύκλος τέμνει τον κύκλο c , false  
διαφορετικά 

( )toString  Επιστρέφει τον κύκλο σε εκτυπώσιμη μορφή (ως String ) 

 

 

 

Να απαντηθούν ΟΛΑ (5) τα θέματα. 

 

 


