
 

 

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A { 

 void m(int a) { 

 } 

 

 int m(String s) { 

  return Integer.parseInt(s); 

 } 

 

 String m(int a) { 

  return Integer.toString(a); 

 } 

} 

 

 

a) Jego kompilacja powiedzie się 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (nieobsłużony wyjątek java.lang.NumberFormatException) 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się (zła konwersja z int do String) 

d) Jego kompilacja nie powiedzie się (złe przeciążenie metody m) 

 
 



 

 

2. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
package pakietA; 

 

public class A { 

 private void k() { 

 } 

 

 void l() { 

 } 

 

 public void m() { 

 } 

 

 void n() { 

 } 

} 

package pakietA; 

 

public class B { 

   B(){ 

    A a = new A(); // 1 

    a.l();         // 2  

    a.n();         // 3  

   } 

} 

 

a) Jego kompilacja powiedzie się  

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (wystąpi błąd w linii 1)  

c) Jego kompilacja nie powiedzie się (wystąpi błąd w linii 2) 

d) Jego kompilacja nie powiedzie się (wystąpi błąd w linii 3) 
 

 

 



 

 

3. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A {  

     final StringBuffer s = new StringBuffer("A");  

  

     public StringBuffer getS() {  

        return s;  

     }  

    public static void main(String[] args)  {  

        A a = new A();  

        StringBuffer as = a.getS();       // 1 

        as.append("....");                // 2 

        as = new StringBuffer();          // 3  

        System.out.println(as.toString());  

    }  

} 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się (linia 1: zmiennej finalnej nie można przypisać do referencji zmiennej 

lokalnej) 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (linia 2: zmienna lokalna stała się zmienną finalną, więc nie można użyć 

append, które ją zmieni) 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się (linia 3: ponowne przypisanie wartości do zmiennej, która stała się 

zmienną finalną) 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegną bez przeszkód, na ekranie pojawi się pusta linia. 
 

 
 



 

 

4. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
import java.util.*; 

 

public class A<T> { 

 final ArrayList<?> l = null; 

 

 public A() { 

  l = new ArrayList<T>(); 

 } 

 

 public A(int i) { 

 } 

 

 public void m() { 

  System.out.println(l.isEmpty()); 

 } 

} 

 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się (zmienna finalna l nie została zainicjowana we wszystkich 

konstruktorach) 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (zmienna finalna l została dwa razy zainicjalizowana) 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się (źle zastosowano szablon w klasie A) 

d) Jego kompilacja przebiegnie bez przeszkód 



 

 

5. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A { 

 private int i = j; 

 private static int j = 1; 

 

 public static void main(String args[]) { 

  System.out.println((new A()).i); 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się (zabroniony dostęp do zmiennej prywatnej klasy A) 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (źle zainicjalizowana zmienna i)   

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się 1 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się 0 



 

 

6. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
int i=1; 

byte j=127; 

i =+ j++; 

System.out.println(i+ " " + j); 

 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się  

b) Po jego kompilacji i wykonaniu na ekranie pojawi się: 128 -128 

c) Po jego kompilacji i wykonaniu na ekranie pojawi się: 127 -128 

d) Po jego kompilacji i wykonaniu na ekranie pojawi się: 2 2 



 

 

7. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

public class A { 

  

    static String s1;  

    static String s2;  

    public static void main(String args[])  

    {  

         s2 = s1+s2;  

        System.out.println(s2);  

    }  

} 

 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się 

b) Jego kompilacja przebiegnie poprawnie, ale przy próbie uruchomienia pojawi się wyjątek 

c) Jego kompilacja i uruchomienie przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się pusta linia 

d) Jego kompilacja i uruchomienie przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się napis nullnull 

 

 



 

 

8. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public abstract class A {      // 1 

    public A(int i){ 

   this();                   // 2 

   }            

    public static void main(String[] args) {  

      A a = new B();           // 3 

    }  

} 

public class B extends A { 

 B(){ 

  super(10);        // 4 

 } 

} 

 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 1 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 2 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 3 

d) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 4 



 

 

9. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public abstract class A implements I { 

 

   public static void main(String[] args) {  

      A a = new B(); 

    }  

} 

 

 

public interface I { 

} 

 

public class B extends A { 

} 

 

a) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie 

b) Jego kompilacja nie powiedzie się (niepoprawny kod w klasie A) 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się (niepoprawna deklaracja klasy B) 

d) Jego kompilacja nie powiedzie się (niepoprawna deklaracja interfejsu I) 
 



 

 

10. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
import java.util.ArrayList; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

 

public class A {    

 public static Object[] to = {new A(), "A", 1};   // 1 

  

 public static void main(String[] args) {  

    List<?> s = new ArrayList<>(Arrays.asList(to)); // 2 

    System.out.println(s.get(0) + " " + s.get(1) + " " + s.get(2)); 

 }  

} 

 

a) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się:  
  A@15db9742 A 1 

b) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie, na ekranie pojawi się:  
  A@15db9742 String@15db4325 Integer@15db4122 

c) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 1 

d) Jego kompilacja nie powiedzie się, wystąpi błąd w linii 2 
 

 



 

 

11. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu, jeśli po jego uruchomieniu użytkownik wprowadzi na 

standardowym wejściu literę A i naciśnie ENTER? 

 
String a="A", b, c="A ", d="A"; 

Scanner sc = new Scanner(System.in);  

b = sc.nextLine(); 

if(a.toString()==b.trim()) System.out.println("a.toString==b.trim"); 

if(a.toString()==c.trim()) System.out.println("a.toString==c.trim"); 

if(a.toString()==d.trim()) System.out.println("a.toString==d.trim"); 

 

if(a==b) System.out.println("a==b");        

if(a==c) System.out.println("a==c"); 

if(a==d) System.out.println("a==d"); 

         

if(a.compareTo(b)==0) System.out.println("a.compareTo(b)==0"); 

if(a.compareTo(c)==0) System.out.println("a.compareTo(c)==0"); 

if(a.compareTo(d)==0) System.out.println("a.compareTo(d)==0"); 

sc.close(); 

 

a) b) c) d) 
a.toString==d.trim 

a==d 

a.compareTo(b)==0 

a.compareTo(d)==0 

 

a.toString==c.trim 

a.compareTo(b)==0 

 

a.toString==c.trim 

a.compareTo(b)==0 

a.compareTo(d)==0 

 

a.compareTo(b)==0 

a.compareTo(d)==0 

 

 



 

 

12. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

public class A {  

 

    public static synchronized void m1() {  

    }  

    public synchronized void m2() {  

    }  

} 

 

 

a) Jego kompilacja nie powiedzie się (nie można synchronizować metod statycznych) 

b) Jego kompilacja przebiegnie poprawnie. Jeśli powstanie obiekt klasy A i wątki korzystające z jego metod, to 

przy próbie wykonania w nich którejkolwiek z tych metod pojawi się wyjątek 
java.lang.IllegalStateException 

c) Jego kompilacja przebiegnie poprawnie. Jeśli powstanie obiekt klasy A i wątki korzystające z jego metod, to 

przy próbie równoczesnego wykonania którejkolwiek z tych metod dojdzie do synchronizacji 

d) Jego kompilacja przebiegnie poprawnie. Jeśli powstanie obiekt klasy A i wątki korzystające z jego metod, to 

do synchronizacji dojdzie jedynie przy próbie równoczesnego wykonania tej samej metody (tj. przy próbie 

równoczesnego wykonania przez wątki metody m2()lub przy próbie równoczesnego wykonania przez wątki 

metody m1()) 



 

 

13. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
       Integer i; 

       int j;       

       i = j = 0;                     // 1 

       do { 

      while(i < 3){ 

       i ++; 

       j += i; 

      } 

       } while ( j>6 ? false : true); // 2        

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 1 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 2 

c) Jego kompilacja i uruchomienie przebiegnie poprawnie, jednak wykonywanie pętli nigdy się nie zakończy 

d) Jego kompilacja i uruchomienie przebiegnie poprawnie, pętla zakończy się 



 

 

14. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A {  

 

 static void m(int ... t){         // 1 

   Object o = t[0];  int i = t[1]; // 2 

 } 

  

 public static void main(String[] args){ 

      m(new int[]{1,2,3});          // 3 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 1 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 2 

c) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 3 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main przebiegnie poprawnie



 

 

15. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

package pakietA; 

 

interface I { 

 void m(); 

} 

 

public class A implements I { 

 @Override 

 void m() {   

 } 

} 

package pakietB; 

 

import pakietA.I; 

 

public class B implements I { 

 @Override 

 public void m() { 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem (metoda m() w klasie A powinna być z modyfikatorem public) 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem (dostęp do interfejsu I w klasie B jest niedozwolony) 

c) Jego kompilacja zakończy się błędem (nie można deklarować interfejsu w tym samym pliku co klasa) 

d) Jego kompilacja przebiegnie poprawnie 



 

 

16. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

public class A  { 

 public void m() { 

     System.out.println("A.m()"); 

 } 

} 

public interface I { 

 default void m(){ 

 System.out.println("I.m()"); 

 } 

} 

public class B extends A implements I {  

    public static void main(String[] args){ 

      new B().m(); 

    } 

} 

 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem (metody odziedziczone z klasy nadrzędnej nie mogą obsłużyć 

implementacji interfejsu w klasie podrzędnej) 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem (konflikt w klasie B związany z nadpisaniem metody m) 

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: A.m() 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: I.m() 



 

 

17. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public interface I extends Serializable { 

} 

 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.io.Serializable; 

 

public class A implements I {  

    public static void main(String[] args) throws IOException{ 

      FileOutputStream fos = new FileOutputStream("out.tmp"); 

        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); 

        oos.writeObject(new B());               // 1 

        oos.close(); 

    } 

} 

 

public class B extends A {                       // 2 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 1 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 2 

c) Jego kompilacja powiedzie się, jednak uruchomienia metody main zakończy się wyrzuceniem wyjątku 
java.io.NotSerializableException 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main powiedzie się 



 

 

18. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
interface I<T> { 

 public T m(); 

} 

 

abstract class B<U> { 

  public abstract U m(); 

} 

 

public class A extends B<A> implements I<B> {  

    public static void main(String[] args) { 

        A a = new A(); 

        a.m(); 

    } 

 @Override 

 public A m() { 

  return null; 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem (źle zadeklarowano interfejs I) 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem (źle zadeklarowano klasę B) 

c) Jego kompilacja zakończy się błędem (źle zadeklarowano klasę A)   

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main powiedzie się 



 

 

19. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class A {  

    public static void main(String[] args) { 

     Integer i1 = 1, i2 = new Integer(1), i3 = new Integer(1); 

     String s1 = "af", s2 = "be", s3 = new String("af"); 

      

        Map<String,Integer> si = new HashMap<String,Integer>(); 

        si.put(s1,i1); 

     si.put(s2,i2); 

     si.put(s3,i3); 

      

        System.out.println(si.size()); 

    } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem  

b) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: 1 

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: 2 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: 3 



 

 

20. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

 

enum E { 

 B, D, C, A 

} 

 

public class A { 

 public static void main(String[] args) { 

  List<E> l = Arrays.asList(E.values()); 

  Collections.sort(l); 

  for (E o : l) { 

   System.out.print(o); 

  } 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem 

b) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: BDCA 

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: DCBA 

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: ABCD 



 

 

21. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

package pakiet; 

 

public interface I { 

 public void m(); 

} 

package pakietA; 

 

import pakiet.E; 

 

public class A { 

 private E e = E.A; 

 public static void main(String[] args) { 

  e.m(); 

 }  

} 

package pakiet; 

 

public enum E implements I { 

 A("c"), B("b"); 

  

 private String s; 

 E(String s) { this.s = s; } 

  

 @Override 

 public void m() { 

  System.out.println(s);  }  

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem (błędy wystąpią w kodzie typu wyliczeniowego E) 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem (błędy wystąpią w kodzie klasy A)  

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: null  

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się, na ekranie pojawi się: c 
 

 



 

 

22. Jak wygląda wynik wykonania poniższego kodu 

 
  Ramka r = new Ramka(); 

  r.pack(); 

  r.setVisible(true); 

 

jeśli konstruktor klasy Ramka zadeklarowano jak niżej (pokazano jedynie istotne fragmenty kodu)? 

 
public class Ramka extends JFrame { 

 

... 

 

public Ramka() { 

 add(new JButton("1")); 

 getContentPane().add(new JButton("2"),BorderLayout.LINE_START); 

 getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); 

 } 

} 

 

a) b) c) d) 

    
 



 

 

23. Jak wygląda wynik wykonania poniższego kodu 

 
  Ramka r = new Ramka(); 

  r.getContentPane().add(new Panel()); 

  r.pack(); 

  r.setVisible(true); 

jeśli klasę Ramka zadeklarowano jak niżej (pokazano jedynie istotne fragmenty kodu)? 
  

public class Panel extends JPanel { 

 JLabel l; 

 JButton b; 

 public Panel() {  

  l = new JLabel("<html>1<br/>2</html>");  

  add(l); 

  b = new JButton("1");  

  add(b); 

  b.addActionListener(a -> {this.l.setText("");}); 

 } 

} 

 

a)  b) c) d) 

   

kompilacja klasy Ramka 

zakończy się błędem (źle 

zadeklarowany słuchacz) 

 



 

 

24. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A { 

 public static void main(String[] args) { 

  A a = new A(); 

  Thread t1 = new Thread(()->{  

   try{ 

    a.wait(); 

    System.out.print("1"); 

   } catch (InterruptedException e) {} 

  }); 

  Thread t2 = new Thread(()->{ 

    a.notify(); 

    System.out.print("2"); 

  }); 

  t2.start();  

  t1.start(); 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem  

b) Jego kompilacja powiedzie się, jednak po uruchomieniu metody main wyrzucony zostanie wyjątek 
java.lang.IllegalMonitorStateException  

c) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się. Po wypisaniu 21 program skończy działanie  

d) Jego kompilacja i uruchomienie metody main uda się. Po wypisaniu 2 program „zawiesi się” 



 

 

25. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A { 

 static void m(){ 

  System.out.println("A.m()"); 

 } 

 public static void main(String[] args) { 

  Thread t1 = new Thread(A::m); 

  t1.start(); 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem 

b) Jego kompilacja powiedzie się, jednak po uruchomieniu metody main zostanie wyrzucony wyjątek 

c) Jego kompilacja powiedzie się. Po uruchomieniu metody main na ekranie zostanie wypisane A.m() 

d) Jego kompilacja powiedzie się. Po uruchomieniu metody main program zakończy swoje działanie (na 

ekranie nie zdąży się nic wypisać). 

 



 

 

26. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 

 
public class A extends Thread { 

   private static int i=0,j=0; 

 

 public void inc(){ 

     i++; j++; System.out.println(i-j); 

    } 

 synchronized public void dec(){ 

     i--; j--; System.out.println(i-j); 

    } 

 public void run() { 

      if(i==0) while(true) inc(); 

        else     while(true) dec(); 

 } 

 

 public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

  new A().start(); 

  new A().start(); } 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem 

b) Jego kompilacja powiedzie się, jednak po uruchomieniu metody main zostanie wyrzucony wyjątek 

c) Jego kompilacja powiedzie się. Po uruchomieniu metody main w nieskończoność będzie wypisywane 0 

d) Jego kompilacja powiedzie się. Po uruchomieniu metody main w nieskończoność będą wypisywane wartości 

całkowite, choć trudno powiedzieć jakie. 



 

 

27. Co można powiedzieć o poniższym kodzie serwera echa (zakładając, że wszystkie importy zostały 

dokonane)? 
 

public class A { 

 public static void main(String[] args) throws IOException { 

 String line; 

 ServerSocket s = new ServerSocket(2000);      // 1 

 Socket sa = s.accept(); 

 InputStreamReader is = new InputStreamReader(sa.getInputStream()); 

 BufferedReader in = new BufferedReader(is);     

 PrintWriter out = new PrintWriter(sa.getOutputStream(), true); 

 while( !(line = in.readLine()).equals("BYE")){   // 2          

 out.println(line); 

 } 

 sa.close();  

 s.close(); 

} 

} 

 

a) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 1 

b) Jego kompilacja zakończy się błędem w linii 2 

c) Jest to poprawny kod serwera echa, obsługującego na raz jedno połączenie, kończącego działanie po 

otrzymaniu tekstu "BYE" 

d) Jest to poprawny kod serwera echa, obsługującego na raz jedno połączenie, kończącego działanie po 

otrzymaniu tekstu innego niż "BYE" 



 

 

28. Co można powiedzieć o poniższym kodzie (przy założeniu, że uzupełniono właściwie miejsca ...)?  

 
... 

interface I extends Remote { 

 public void m() throws RemoteException; } 

 

public class A implements  I, Serializable { 

 public void m()  { System.out.println("A"); } 

  

 public static void main(String[] args) throws ...  { 

   Registry r = LocateRegistry.createRegistry(3000); 

      A a = new A(); 

   r.rebind("A", a); 

   System.in.read(); 

 } 

} 

... 

public class B { 

 public static void main(String[] args) throws ... { 

 Registry r = LocateRegistry.getRegistry(3000); 

  ((I) r.lookup("A")).m(); } 

} 

 

a) Po kompilacji i uruchomieniu klas A i B w osobnych konsolach, na konsoli klasy A wyświetli się napis A.    

b) Po kompilacji i uruchomieniu klas A i B w osobnych konsolach, na konsoli klasy B wyświetli się napis A. 

c) Po kompilacji i uruchomieniu klas A i B w osobnych konsolach, na konsoli klasy B wyświetli się komunikat o 

wyjątku java.rmi.UnmarshalException 

d) Jego kompilacja zakończy się błędem 



 

 

29. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 
 

public class A { 

 A(){ 

 } 

 

 A(int i){  

  System.out.println("int"); 

 } 

 A(Integer i){ 

  System.out.println("Integer"); 

 } 

  

 public static void main(String[] args) throws IOException  { 

  Integer j = 10; 

  A a = new A(j); 

 } 

} 

 

a) Jego kompilacja uda się. Po uruchomieniu metody main na ekranie pojawi się Integer  

b) Jego kompilacja uda się. Po uruchomieniu metody main na ekranie pojawi się int  

c) Jego kompilacja zakończy się błędem (źle zadeklarowane konstruktory) 

d) Jego kompilacja zakończy się błędem (złe wywołanie konstruktora) 
 



 

 

30. Która z poniższych deklaracji nie jest poprawna? 
 

 double d1 = 1e10;                        // 1 

 Double d2 = -000;                        // 2 

 Double d3 = new Double("12");            // 3 

 double d4 = Double.parseDouble("-000");  // 4 

 

 

a) Deklaracja w linii 1 

b) Deklaracja w linii 2 

c) Deklaracja w linii 3 

d) Deklaracja w linii 4 

 

 


