
 

 

Max and Electrical Panel 
 

Đây là một bài tập tương tác. 
 
Max có một bảng điện. Anh ấy biết rằng có một số nguyên x (1 ≤ x ≤ N) sao cho nếu như bảng 
điện này được kết nối với điện áp lớn hơn hoặc bằng x thì nó sẽ bị hỏng. Tuy nhiên anh ấy không 
biết chính xác giá trị của x là bao nhiêu. 
 
Bạn hãy giúp Max xác định x. Bạn có thể thực hiện hai loại truy vấn sau: 

 Nối bảng điện vào điện áp y, trong đó y là một số nguyên tùy ý nằm trong đoạn từ 1 đến 
N. Thao tác này trả phí là 1 đồng, và bạn chỉ có thể thực hiện truy vấn này nếu bàn điện 
không bị hỏng. Sau khi thực hiện truy vấn này, bạn sẽ xác định được liệu rằng bảng điện 
này đã bị hỏng hay không.  

 Sửa bảng điện. Thao tác này phải trả phí c đồng. 

Mỗi thao tác có thể được thực hiện nhiều lần tùy ý miễn là bạn đủ tiền để trà. Ban đầu, bạn có 
1,000 đồng. 

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn hãy đọc một dòng chứa hai số nguyên N và c. 

 Để thực hiện một hoạt động thuộc dạng thứ nhất, bạn hãy in ra một dòng chứa hai số 
nguyên 1 và y. Sau đó bạn phải đọc một dòng chứa một số nguyên: 0 nếu như bảng điện 
không bị hỏng sau khi thực hiện thao tác trên hoặc là 1 nếu bảng điện hỏng hoặc -1 nếu 
thao tác không thể thực hiện được.  

 Để thực hiện hoạt động loại hai, bạn hãy in ra một dòng chứa một số nguyên 2 

 Cuối cùng, bạn hãy in ra một dòng chứa hai số nguyên 3 và x.  

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng. 

 

Ràng buộc 

 ≤ N ≤ 150,000 

 1 ≤ c ≤ 150 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000 
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Subtask #2 (25 điểm): 1 ≤ c ≤ 50 
Subtask #3 (60 điểm): Các ràng buộc gốc 
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