
 

 

Chef and Party 

 
Tối nay, Chef sẽ tổ chức một bữa tiệc với N người bạn. 
 
Tất cả bạn bè đã được mời và họ đến bữa tiệc từng người một theo một thứ tự tùy ý. Tuy nhiên, 
họ có một số điều kiện nhất định – với mỗi i, khi người bạn thứ i đến bữa tiệc và nhìn thấy rằng 
tại thời điểm đó có ít hơn Ai người khác (bao gồm cả Chef) đã tham gia bữa tiệc thì người bạn này 
sẽ bỏ đi. Ngược lại, người bạn này sẽ tham gia dự tiệc. 
  
Bạn hãy giúp Chef ước tính mức độ thành công của bữa tiệc - hãy tìm số lượng bạn bè tối đa có 
thể tham gia bữa tiệc (với sự lựa chọn tối ưu cho thứ tự có mặt). 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số bạn bè lớn nhất có thể tham dự buổi 
tiệc của Chef. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 105 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ 
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Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef có hai người bạn. Cả hai đều không yêu cầu cần bất kỳ ai khác có mặt trong 
bữa tiệc trước khi họ tham gia, vì vậy cả hai chắc chắn sẽ tham gia bữa tiệc. 

  
 Ví dụ 2: Lúc đầu, người bạn 3 và 4 có thể đến và tham gia bữa tiệc, vì họ không yêu cầu 

bất kỳ ai khác có mặt trong bữa tiệc trước khi họ tham gia. Sau đó, người bạn có thể đến; 
người bạn này sẽ thấy rằng có hai người trong bữa tiệc và do đó cũng tham gia. Sau đó, 
người bạn 1 cũng tham gia, nên cuối cùng, sẽ có 4 người tham dự bữa tiệc. 

 
 Ví dụ 3: Không ai sẽ tham dự bữa tiệc vì mỗi người bạn của Chef sẽ thấy không có người 

nào trong bữa tiệc và rời đi, bất kể họ đến theo thứ tự nào. 
 


