
 

 

Dish Of Lite 
  

Chef muốn phuc̣ vu ̣nhân loaị bằng viêc̣ làm cho con người bất tử nhờ chuẩn bi ̣thức ăn, thức ăn, 
thức ăn của cuôc̣ sống – môṭ thức ăn có hương vi ̣tuyêṭ nhất vũ tru,̣ môṭ loaị với mùi vi ̣và nước 
mùa xuân từ những đı̉nh núi, môṭ loaị có mùi của những bông hoa lưu ly thơm nhất trong vườn, 
môṭ loaị có môṭ chút bản chất cuôc̣ sống trong thế giới thưc̣. 

Mỗi đıã có K thành phần chı ̉đươc̣ tı̀m thấy ở giữa những hòn đảo xa xôi giữa các ngoṇ núi. Để 
thuâṇ tiêṇ, chúng ta đánh dấu các thành phần bằng các số nguyên từ 1 đến K. Có N hòn đảo và 
mỗi hòn đảo chứa môṭ số thành phần. Chef đang là môṭ câụ bé chứa biết lấy các thành phần từ 
công thức. Anh ta tới moị hòn đảo và mua tất cả các thành phần trên đảo đó. Có cách nào để anh 
ta tiết kiêṃ thời gian bằng viêc̣ bỏ qua môṭ số hòn đảo không? Nếu không thể để Chef lấy tất cả 
những thành phần cần thiết (tức là tất cả K thành phần), in ra “sad”. Nếu có cách bỏ qua môṭ số 
hòn đảo in ra “some”, ngươc̣ laị in ra “all”. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa môṭ số nguyên T là số lươṇg test. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N, K. 

 Dòng thứ i trong những dòng tiếp theo chứa số nguyên Pi đầu tiên thể hiêṇ số thành phần 
trên đảo thứ i, theo sau là Pi số nguyên khác nhau trong khoảng [1, K]. Tất cả các số 
nguyên đều cách nhau bởi môṭ dấu cách. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi tets, in ra môṭ dòng duy nhất chứa môṭ trong những xâu “sad”, “all” hoăc̣ 
“some” (không có ngoăc̣ kép) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ N, K ≤ 105 
 1 ≤ Pi ≤ K 
 Tổng của Pi trong tất cả các test ≤ 106 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm) 
 1 ≤ N, K ≤ 50 

Subtask #2 (30 điểm) 
 1 ≤ K ≤ 50 
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Subtask #3 (40 điểm) 
 Ràng buôc̣ gốc 

  

Ví dụ 

Input 
3 
3 4 
3 1 2 3 
2 1 3 
2 1 2 
2 3 
3 1 2 3 
2 1 3 
2 3 
2 1 2 
2 1 3 
 
Output 
sad 
some 
all 
 
Giải thích 

Vı́ du ̣1. Thành phần 4 không có ở bất kỳ hòn đảo nào, nên Chef không thể làm thức ăn của cuôc̣ 
sống. Do đó đáp án là “sad”. 

Vı́ du ̣2. Chef chı̉ cần đến hòn đảo đầu tiên và lấy tất cả ba thành phần. Anh ta không cần thăm 
hòn đảo thứ 2. Nên đáp án là “some”. 

Vı́ du ̣3. Chef thăm cả hai hòn đảo để lấy tất cả ba thành phần. Nên đáp án là “all”  


