
 

 
 
Find The Point 
 
Jem chuẩn bị mua một ngôi nhà ở Bearland. Bạn hãy giúp anh ấy chọn một ngôi nhà thật ưng ý? 
 
Bearland có hình dạng là một vòng tròn với bán kính R mét và tâm ở điểm (0, 0). Có một ngôi 
nhà ở những điểm có tọa độ là số nguyên (đơn vị được tính bằng mét), không kể biên giới. Bởi vì 
Jem rất thích du lịch nước ngoài, nên anh ấy muốn thật gần biên giới. Chính xác hơn thì ngôi nhà 
của anh ấy chỉ được cách đường biên giới nhiều nhất là K centimet. Anh ấy cũng yêu cầu rằng 
tọa độ của ngôi nhà phải là số dương. Hãy tìm và in ra tọa độ của bất kì ngôi nhà nào thỏa mãn 
được mong ước của Jem. Nếu như không tìm được căn nhà nào như vậy, in ra -1. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số lượng test. 
• Dòng thứ i tiếp theo T dòng chứa hai số nguyên Ri và Ki, miêu tả một test. 

 

Dữ liệu vào 

• Ở mỗi test, in ra đáp án trong một dòng riêng biệt – hai tọa độ nguyên của bất cứ ngôi 
nhà nào Jem cần mua, hoặc in ra -1 nếu như không có ngôi nhà nào thỏa mãn yêu cầu. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ Ri ≤ 109 
• 1 ≤ Ki ≤ 99 

 
Ví dụ 

Input 1: 
2 
10 16 
12 1 
 
Output 1: 
9 4 
-1 
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Giải thích 

Test 1: Ngôi nhà của Jem chỉ được cách nhiều nhất 16 centimet (tức là 0.16 mét) so với đường 
biên giới. 
Khoảng cách từ điểm (9, 4) đến biên giới là 10 - sqrt(92 + 42) ~ 0.15 < 0.16. 
 


