
 

Escape the Tree 

 

Chef đang cố gắng làm bữa tiệc sinh nhật trở nên kỳ thú. Anh ấy vừa nghe về trò thoát khỏi căn phòng, 
nên muốn chuẩn bị phiên bản của riêng mình. 
 
Ban đầu, Chef sẽ nhốt những người bạn của mình ở gốc của một cây nhị phân đầy đủ có độ xâu là h, tức 
là có 2h+1 – 1 đỉnh (đánh số từ 1 đến 2h+1 – 1). Gốc được đánh số 1, nhưng những đỉnh khác được đánh số 
ngẫu nhiên. Những người bạn chỉ có thể thoát ra khỏi cây bằng việc đi tới đỉnh lá đặc biệt. Họ không có 
thông tin gì khác về cấu trúc cây hay đỉnh lá đặt biệt. 
 
Những người bạn cần tìm ra đỉnh lá đặc biệt. Để làm được điều này, họ có thể hỏi tối đa 2h + 1 truy vấn 
theo 2 loại sau: 

 Chọn một đỉnh x. Câu trả lời của Chef cho truy vấn này là khoảng cách từ đỉnh x đến đỉnh lá đặc 
biệt. 

 Chọn một đỉnh x và một số nguyên y. xem tất cả các đỉnh lá có khoảng cách đễn x bằng y. Nếu có 
ít nhất một đỉnh tồn tại, Chef chọn một đỉnh và câu trả lời là chỉ số đỉnh mà anh ta chọn. Ngược 
lại, Chef trả lời là 0. 

Giúp bạn của Chef tìm ra đỉnh đặt biệt và thoát ra khỏi cây. 
 

Tương tác 

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

 Với mỗi test, đầu tiên bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên h – độ cao của cây nhị phân đầy 
đủ. 

 Sau đó bạn có thể hỏi các truy vấn 

o Để hỏi truy vấn loại 1, bạn cần in ra một dòng chứa hai số nguyên 1 và x (1 ≤ x ≤ 2h+1 − 1). 
Sau đó bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên – câu trả lời cho truy vấn của bạn, hoặc 
-1 nếu truy vấn đó không hợp lệ hoặc nếu bạn đã hỏi quá nhiều truy vấn. 

o Để hỏi truy vấn loại 2, bạn cần in ra một dòng chứa ba số nguyên 2, x và y  
(1 ≤ x ≤ 2h+1 − 1, 0 ≤ y ≤ 2h). Sau đó bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên – câu trả 
lời cho truy vấn của bạn, hoặc -1 nếu truy vấn đó không hợp lệ hoặc nếu bạn đã hỏi quá 
nhiều truy vấn. 

 Cuối cùng, bạn cần in ra một dòng hứa hai số nguyên 3 và x, với x là chỉ số của nút lá đặc biệt. 
Sau đó, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên: 1 nếu đáp án của bạn là đúng, hoặc -1 nếu nó 
sai howajc nếu bạn đã hỏi quá nhiều truy vấn. Nếu đáp án của bạn đúng, bạn có thể tiếp tục giải 
những test còn lại. 

Chú ý rằng khi bạn nhận được câu trả lời -1, bạn cần ngay lập tức dừng chương trình lại để nhận được kết 
quả Wrong Answer. Ngược lại, bạn có thể nhận được bất kỳ kết quả nào. Với mỗi test, máy chấm quyết 
định rằng bạn đã hỏi quá nhiều truy vấn chưa bằng các xác định xem bạn đã in ra 2h + 3 dòng chưa – 
dòng in ra đáp án cũng được tính, nên nó tương ứng với việc bạn đã hỏi nhiều hơn 2h + 1 truy vấn. 
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Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 2 ≤ h ≤ 15 

 

Ví dụ 

Bạn                         Máy chấm 
                            1 
                            2 
1 5 
                            3 
2 5 2 
                            0 
2 5 3 
                            3 
1 3 
                            0 
3 3 
                            1 

 

Chú ý 

Ví dụ 1: Đây là cây mà Chef dùng. Đỉnh lá đặc biệt là 3. 

 
 


