
 

 

Random Game 
 

Rick và Morty đang trong một cuộc phiêu lưu nhưng bằng cách nào đó, thiết bị truyền tín hiệu của 
họ bị hỏng. Trong khi chờ đợi sự cứu trợ, họ quyết định chơi một trò chơi ngẫu nhiên theo luật sau 
đây: 

 Ban đầu, họ được Birdman cung cấp một số N. 

 Hai người chơi (Rick và Morty) lần lượt chơi, bắt đầu từ Rick. 

 Trong mỗi lượt, nếu N chẵn thì người chơi hiện tại phải chia N cho 2. Ngược lại, người 
chơi hiện tại phải tăng hoặc giảm N lên hoặc xuống 1 đơn vị. 

 Nếu N trở thành 0, người chơi hiện tại (người biến N bằng 0) sẽ chiến thắng. 

Bạn đang đóng vai Rick trong trò chơi. Đầu tiên, bạn phải xác định liệu rằng có thể thắng trò chơi 
này hay không với giá trị N cho trước và cả hai người chơi đều chơi tối ưu. Nếu có thể, hãy chơi 
và giành chiến thắng.  
 

Tương tác 

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

 Với mỗi test, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên – giá trị ban đầu của N. 

 Sau đó, bạn in ra một dòng chứa xâu “Win” nếu bạn có thể thắng trò chơi hoặc “Lose” nếu 
bạn không thể chiến thắng. 

 Nếu bạn in ra “Lose”, bạn hãy đọc một dòng chứa một xâu. Nếu xâu này là “WA”, bạn có 
thể thực sự đã thắng, vì vậy bạn cần dừng chương trình của mình ngay lập tức. Ngược lại, 
xâu này là "GG" thì bạn hãy cố gắng giải quyết tiếp các test còn lại.  

 Nếu bạn đã in ra “Win”, bạn cần tiếp tục chơi. Đến lượt của bạn: 

o Bạn hãy in ra một dòng chứa một xâu miêu tả lượt chơi của bạn: “/2” nếu như N là số 
chẵn hoặc một trong các xâu “+1” hoặc “-1” nếu như N lẻ.  

o Sau đó, hãy đọc một dòng chứa một xâu. 
o Nếu N bằng 0 thì bạn chiến thắng trò chơi, xâu in ra là “GG” và bạn hãy tiếp tục giải 

quyết các test còn lại.  
o Nếu như bước đi của bạn không hợp lệ (chẳng hạn, bạn đã in ra một dòng không hợp 

lệ), xâu “WA” và bạn sẽ phải dừng chương trình của mình ngay lập tức. 
o Ngược lại, nếu xâu này là “/2”, “+1” hoặc “-1” để miêu tả lượt chơi tiếp theo của 

Morty. Nếu N trở thành 0 sau lượt đó, bạn đã thua và bạn cần dừng chương trình của 
mình lại. 

 

April Cook-Off 2019 



Bất cứ khi nào bạn thua một trò chơi, thực hiện một động thái không hợp lệ hoặc xác định không 
chính xác rằng bạn không thể thắng, bài nộp của bạn tính là không đúng. Nếu bạn chấm dứt chương 
trình của bạn ngay sau đó, bạn sẽ nhận được bản án Trả lời sai; nếu không, bạn có thể nhận được 
bất kỳ phán quyết nào. 
 
Nó được đảm bảo rằng người chơi chơi tối ưu và không bao giờ thực hiện một động thái không 
hợp lệ. 
 
Đừng quên flush the output sau khi in từng dòng! 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10,000 

 1 ≤ N ≤ 1018 

 

Ví dụ 

Grader                 You 
3 
1 
                       Win 
                       -1 
GG 
6 
                       Lose 
GG 
7 
                       Win 
                       +1 
/2 
                       /2 
/2 
                       -1 
GG 
 


