
 

Mystery Tree 

 
Bạn được cho một cây có N đỉnh (đánh số từ 1 tới N). Mỗi đỉnh có một giá trị; gọi giá trị của đỉnh 
i là ai. Đỉnh v là hàng xóm tồi của đỉnh u nếu có một cạnh nối giữa đỉnh u và v và av lớn hơn au. 
 
Nhiệm vụ của bạn là tìm một đỉnh không có hàng xóm tồi hoặc chỉ ra là không có đỉnh nào như 
thế. Bạn không biết giá trị của a1, a2, …, aN, nhưng bạn có thể hỏi tối đa 20 câu. Trong mỗi câu 
hỏi, bạn cần chọn một đỉnh x, máy chấm sẽ trả về số lượng hàng xóm tồi của đỉnh x hoặc -1 nếu 
đỉnh x không có hàng xóm tồi. 

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên – số lượng test T. Các test được miêu 
tả như sau 

 Với mỗi test, đầu tiên, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên N. 

 Sau đó, bạn cần đọc N – 1 dòng. Mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện đỉnh u và 
đỉnh v được nối với nhau bằng một cạnh. 

 Tiếp theo, bạn có thể hỏi các câu hỏi. Để hỏi một câu, bạn cần in ra một dòng chứa hai số 
nguyên 1 và x (1 ≤ x ≤ N). Sau đó, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên y. Nếu câu hỏi 
không hợp lệ, y = -2. Nếu x không có hàng xóm tồi, y = -1. Ngược lại, y là số lượng hàng 
xóm tồi của x. 

 Cuối cùng, bạn cần in ra một dòng chứa hai số nguyên 2 và x, với x là chỉ số của đỉnh 
không có hàng xóm tồi, hoặc x = -1 nếu không có đỉnh nào như vậy. Sau đó, bạn cần đọc 
một dòng chứa một số nguyên: 1 nếu đáp án của bạn đúng hoặc -2 nếu nó sai. 

 

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! Chú ý khi bạn nhận được một câu trả lời -2, bạn 
cần dừng chương trình ngay lập tức để nhận được kết quả là Wrong Answer, nếu không bạn có thể 
nhận những kết quả khác. 

 

Ràng buộc 

  1 ≤ T ≤ 100  

 2 ≤ N ≤ 2⋅105  

 1 ≤ ai ≤ 2⋅109 với mọi i  

 1 ≤ u, v ≤ N  
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 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 6⋅105 

 

Ví dụ 
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Giải thích 
Ví dụ 1: Giá trị của các đỉnh trong cây là a1 = 3, a2 = 10, a3 = 20. Chú ý là câu trả lời cho truy vấn 
này cũng có thể là 3 thay vì trả lời là 2. 
Ví dụ 2: Giá trị của các đỉnh trong cây là a1 = 4, a2 = 9, a3 = 3 và a4 = 3. 


