
 

 

January Long Challenge 2019 
Problem Code: XYPIZQ 

 
 

 
A Pizza Slice 

 
ChefX তার নতুন িপ�া �াইেসর িডজাইন ChefY �ক �দখায়। িডজাইনটা একটা সমতলীয় িচ�             
যা এভােব আঁকা যায়:  
 

● একটা িব�ু A0 এবং এই িব�ু হেত দইুটা রি� আঁক �যন তােদর মধ�কার �কাণ α < π/2                 
হয়। 

● একটা রি�েত N সংখ�ক িব�ু A1, A2, A3, …, AN এই �েম িচি�ত কেরা (A0 এর                
সবেচেয় কােছ A 1 হেব)।  

● অপর রি�েত N সংখ�ক িব�ু B1, B2, B3, …, BN এই �েম িচি�ত কেরা (A0 এর                
সবেচেয় কােছ B 1 হেব)। 

● �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, A i এবং B i+1 িব��ুেয়র মেধ� একটা �রখাংশ আঁক। 
● �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, B i এবং A i+1 িব��ুেয়র মেধ� একটা �রখাংশ আঁক। 
● �শেষ A N এবং B N িব��ুেয়র মেধ� একটা �রখাংশ আঁক। 
● এই 2N-1 সংখ�ক �রখাংশ�েলার সবার �দঘ�� সমান হেত হেব, যা একই সােথ |A0A1| =              

|A0B1| এর সমান হেত হেব। 
 
িচ�টা �মাটাম�ু এরকম �দখােব: 



 

 
 

ChefY, ChefX �ক �দখােত চায় �য �স তার িডজাইন স�েক� ভােলা জােননা। �স ChefX �ক               

এই িচে�র িতনটা িচি�ত িব�রু মধ�কার �কাণ �বর করেত বেল। এটা �� �য এরকম �ধুমা�               

চার ধরেনর �কাণ রেয়েছ:  

1. ∠AxAyBz 

2. ∠AxByAz 

3. ∠AxByBz 

4. ∠BxAyBz 

তুিম িক ChefY �য �কাণ�েলা �বর করেত বেলেছ �স�েলা ChefX �ক খুেঁজ �পেত সাহায�              

করেত পারেব? এটা �মাণ করা স�ব �য �দ� শেত� র মেধ�, �েত�ক �কাণেক π⋅m/n আকাের              

�লখা যােব, �যখােন  m এবং  n সহেমৗিলক পূণ�সংখ�া; �তামােক  m এবং  n �বর করেত হেব।  

 



 

ইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              

�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন পাঁচটা পূণ�সংখ�া N, t, x, y এবং z �দওয়া               

থাকেব। এখােন, t হল উপেরর িল� অনযুায়ী �কান টাইেপর �কােণর মান জানেত চাওয়া             
হে�।  

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  m এবং  n ি�� করেত হেব।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 2 ≤ N ≤ 109 

- 1 ≤ t ≤ 4 
- 0 ≤ x, y, z ≤ N 
- |x−y| = 1 
- |y−z| = 1 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 1 ≤  T ≤ 10 
- সাবটা� #2 (90 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
175456798 1 151163203 151163204 151163205 
 
নমনুা আউটপুট : 
66583464 116971199 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: টাইপ হল 1, তাই আমরা A151163203A151163204B151163205 �কাণ চাই। �কাণ হেব            
(66583464/116971199)π ≐ 1.7883।  


