
 

 

Movie Weekend 
 
Egor là một người cuồng phim. Anh ta xem các loại phim khác nhau: từ kịch tính đến hài hước, 
từ phim tuổi teen đến phim kinh dị. Anh ta lên kế hoạch tới rạp vào cuối tuần này, nhưng lại 
không chắc chắn về bộ phim anh ta muốn xem. 
 
Có n phim để xem vào cuối tuần. Mỗi phim được đặc trưng bởi hai số nguyên Li và Ri thể hiện 
độ dài và đánh giá của phim. Egor muốn xem chính xác một bộ phim có Li × Ri đạt giá trị lớn 
nhất. Nếu có nhiều bộ phim thỏa mãn, anh ta sẽ chọn phim có Ri lớn nhất. Nếu vẫn còn nhiều 
phim thỏa mãn, anh ta sẽ chọn phim có chỉ số nhỏ nhất. 
 
Nhiệm vụ của bạn là giúp Egor chọn ra phim xem vào cuối tuần này. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 
• Trong mỗi test, dòng đầu chứa một số nguyên N. 
• Dòng thứ hai của mỗi test chứa n số nguyên L1, L2, ...,Ln. Dòng tiếp theo chứa n số 

nguyên R1, R2, ..., Rn. 
 
Dữ liệu ra: 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên i duy nhất là chỉ số của phim mà Egor sẽ xem vào cuối 
tuần. Chú ý chỉ số bắt đầu từ 1. 

 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ n ≤ 100 
• 1 ≤ Li, Ri ≤ 100 

 
Ví dụ: 
 
Input : 
2 
2 
1 2 
2 1 
4 
2 1 4 1 
2 4 1 4 
 
Output : 
1 
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Giải thích: 

• Trong ví dụ đầu tiên, cả hai phim có giá trị của L × R như nhau, nhưng phim thứ nhất có 
đánh giá cao hơn. 

• Trong ví dụ thứ hai, phim thứ hai và phim thứ tư tương tự nhau, nhưng phim thứ hai có 
chỉ số nhỏ hơn. 


