
1.       Poker hands
В покері на руках ви маєте 5 карт. Ці 5 карт можуть складати одну із покерних 
комбінацій. Ось ці комбінації (від найстаршої до наймолодшої):

-          Роял флеш (royal flush) – A, K, Q, J, 10 одної масті

-          Стрейт флеш (straight flush) – п’ять карт одної масті в послідовності, 
наприклад , 10, 9, 8, 7, 6 пікові.
Туз може враховуватись і як найменша карта (A, 2, 3, 4, 5 червові – стрейт флеш), і як 
найстарша (10, J, Q, K, A бубнові – стрейт флеш).
Але 4, 3, 2, A, K пікові – не стрейт флеш, а просто флеш.

-          Каре (four of a kind) – чотири карти одного достоїнства, наприклад чотири 
короля.

-          Фул хауз (full house) – три карти одного достоїнства плюс дві карти іншого, 
наприклад 10, 10, 5, 5, 5.

-          Флеш (flush) – п’ять карт одної масті, наприклад 3, 4, 6, К, А пікові.

-          Стрейт (straight) – п’ять карт по порядку будь-яких мастей, наприклад 5, 4, 3, 2, 
А.

-          Трійка (three of a kind) – три карти одного достоїнства, наприклад 3, 4, 4, 2, 4.

-          Дві пари (two pairs) – дві пари карт, наприклад 8, 8, 4, 4, 2.

-          Одна пара (pair) – дві карти одного достоїнства, наприклад  5, A, A, J, 10?.

-          Старша карта (high card) – жодної із вищеописаних комбінацій.

Напишіть програму, що визначає покерну комбінацію, яку ви маєте.
Вхід
Файл input.txt. Кожні 5 карт знаходяться в окремому рядку – 5 карт розділених 
пробілом. Кожна карта представлена двома символами. Перший символ – 
достоїнство карти (A,K,Q,J,T,9,8,7,6,5,4,3 або 2), другий символ – масть (S,H,D,C – 
spades, hearts, diamonds and clubs – піки, черви, бубни, хрести). Карти можуть 
бути в будь-якому порядку (але однакові карти в рядку не повторюються).
Вихід
Файл output.txt. Для кожного вхідного рядка вихідний рядок, що визначає покерну 
комбінацію (як англійські назви у списку вище).
Приклад
Вхід
KH KD 2S KC 2C
3S 5D AS 2C 4D
AH KH 5H TH JH
Вихід
full house
straight
flush



2.       AlphaNumeric string sorting
AlphaNumeric сортування використовується у більшості файлових менеджерів 
замість лексичного сортування. Рядки, відсортовані у лексичному порядку мають 
наступний вигляд:
Track 1
Track 10
Track 11
Track 2
Track 3
Тоді як у AlphaNumeric порядку:
Track 1
Track 2
Track 3
Track 10
Track 11
Напишіть програму, яка сортує масив рядків у AlphaNumeric порядку.
Вхід
Файл input.txt із вхідним масивом рядків. Кожен елемент масиву починається з 
нового рядка.
Вихід
Файл output.txt з відсортованим вхідним масивом.
Приклад
Вхід
A10
A1
A2
Вихід
A1
A2
A10



3.       Code lines
Програма, написана мовою Java може містити коментарі та порожні рядки, які не 
враховуються при підраховуванні рядків коду у файлі програми. Коментарі можуть 
бути end-of-line (починаються з ‘//’) або блочні (‘/* … */’).  Блочні коментарі не 
можуть бути вкладені.
Напишіть програму, яка підраховує кількість рядків коду у файлі програми мовою 
Java.
Вхід
Файл input.txt із кодом Java.
Вихід
Файл output.txt із числом рядків коду у вхідному файлі.
Приклад
Вхід
/*
Sample hello world program
*/
 
public class Program {
    public static void main(String[] args) {
        // say hello
        System.out.println(“Hello!”);
    }
}
Вихід
5


