
 

 

Chef and An Ideal Problem 
 

“Một bài tập lý tưởng không có dữ liệu test” - aryanc403 
 
Đây là một bài tập tương tác. 
 
Chef rất thích các câu đố về xác suất, hầu hết trong số chúng là các bài toán có sự tương tác. Hôm 
nay, Chef học về Monty Hall Paradox.  
 
Mục đích chính là để Chef tham gia một game show, ở đó anh ấy phải chọn giữa ba cánh cửa được 
đánh số từ 1 đến 3. Có một chiếc xe ô tô ở sau một trong ba cánh cửa đó. Chef không hề biết chiếc 
xe ở sau cánh cửa nào, nhưng trưởng ban tổ chức game show đó lại biết nó nằm ở đâu. 
 
Đầu tiên, bạn cần giúp Chef mở một cánh cửa (gọi là X). Sau đó, trưởng ban tổ chức mở một cánh 
cửa khác (gọi là Y) sao cho có một con dê ở phía sau cánh cửa này, và yêu cầu Chef chọn lại một 
cánh cửa bất kì (gọi là Z). Hãy giúp Chef chọn cánh cửa Z. Bạn phải làm được điều đó sao cho 
xác xuất chiếc ô tô ở sau cánh cửa Z là lớn nhất. Nếu có nhiều khả năng tối ưu, bạn có thể chọn 
bất cứ cách nào. 

 

Sự tương tác 

 Đầu tiên bạn hãy in ra một dòng chứa một số nguyên X (1 ≤ X ≤ 3) 
 Sau đó, bạn hãy đọc một dòng chứa một số nguyên Y. 
 Cuối cùng, bạn hãy in ra một dòng chứa một số nguyên Z (1 ≤ Z ≤3 ) 

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ Y ≤ 3 
 X ≠ Y 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

You                     Grader 
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