
 

That Is My Score! 
 
Bạn đang tham dự một kỳ thi gồm có 11 bài toán (được đánh số từ 1 đến 11). Tám bài toán đầu tiên (tức 
là các bài toán 1, 2, …, 8) là tính điểm, còn lại các bài toán 9, 10 và 11 thì không tính điểm – điều này có 
nghĩa là bất cứ bài giải nào của bạn cho các bài toán này đều không ảnh hưởng đến tổng điểm. 
 
Tổng số điểm của bạn là tổng số điểm lớn nhất của bạn đối với tất cả các bài toán được tính điểm. Đối với 
mỗi bài toán được tính điểm, bạn nhìn vào điểm của tất cả các lời giải bạn đã thực hiện cho bài toán đó và 
lấy điểm số lớn nhất (hoặc 0 nếu bạn không nộp bất cứ lời giải nào cho bài toán đó); tổng điểm là tổng 
của các điểm số lớn nhất mà bạn đã lấy. 
 
Bạn biết kết quả của tất cả các bài nộp bạn đã thực hiện. Tính tổng số điểm của bạn. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số các lời giải mà bạn nộp. 
• N dòng tiếp theo: Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên pi và si thể hiện rằng lời 

giải thứ i mà bạn nộp cho bài toán pi và nhận được điểm số là si.  

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng điểm của bạn. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 1,000 
• 1 ≤ pi ≤ 11 với mọi i 
• 0 ≤ si ≤ 100 với mọi i  

Subtasks 

• Subtask #1 (15 điểm): tất cả các bài nộp cho cùng một bài toán, tức là p1 = p2 = … = pN 
• Subtask #2 (15 điểm): nhiều nhất một bài nộp cho một bài toán, tức là pi ≠ pj với mọi i, j (i ≠ j). 
• Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 
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2 
5 
2 45 
9 100 
8 0 
2 15 
8 90 
1 
11 1 

Output 

135 
0 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Các bài toán để tính điểm với ít nhất một bài nộp là các bài toán 2 và 8. Với bài toán 2, có hai 
bài nộp và điểm số cao nhất trong hai bài nộp đó là 45. Với bài toán 8, cả hai bài nộp đều có điểm số lớn 
nhất và bằng 90. Do đó, tổng điểm sẽ là: 45 + 90 = 135. 
 
Ví dụ 2: Không có bài toán nào để tính điểm có bài giải được nộp, do đó, tổng điểm bằng 0. 
 


