
 

Chef and Dynamo 
 

"The secret impresses no one, the trick you use it for is everything." - The Prestige 
 
Đây là một bài tập tương tác. 
 
Số N-hoàn hảo là một số nguyên dương với tối đa N chữ số (trong biểu diễn thập phân và không có các 
số 0 phía trước). Với cách hiểu đó, X là một số N-hoàn hảo nếu như 0 < X < 10N.  
 
Chef có một người bạn tên Dynamo – một ảo thuật gia đi vào huyền thoại. Chef đã học được một trò ảo 
thuật từ anh bạn đó và giờ đây, Chef muốn gây ấn tượng với bạn mình là Cheffa bằng việc trình diễn trò 
ảo thuật đó: 

 Đầu tiên, Cheffa phải chọn một số nguyên dương N và nói số đó cho Chef. 

 Sau đó, Cheffa chọn một số N-hoàn hảo là A và nói cho Chef biết. Chef sau đó chọn một số nguyên 
dương S và Chef nói cho Cheffa biết. 

 Tiếp đó, Cheffa và Chef phải lần lượt nói cho nhau về bốn số N-hoàn hảo là B, C, D và E (theo 
thứ tự). Cheffa chọn B và D, trong khi đó Chef chọn C và E. 

 Cheffa sẽ thực sự bị gây ấn tượng nếu như S thực ra bằng A + B + C + D + E. Ngược lại, Cheffa 
sẽ nổi giận với trò ảo thuật xàm xí, tốn thời gian của Chef.  

Do Chef đang rất bận bộn với công việc trong bếp. Bạn hãy trình diễn màn ảo thuật trên để gây ấn tượng 
với Cheffa. Máy chấm đang đóng vai Cheffa và đang cố gắng để làm cho màn biểu diễn của bạn thất bại. 

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên T – số test. 

 Với mỗi test, bạn bắt đầu đọc một dòng chứa một số nguyên N. Sau đó, bạn phải thực hiện các 
thao tác sau: 

o Đọc một dòng chứa một số nguyên A. 
o In một dòng chứa một số nguyên S. 
o Đọc một dòng chứa một số nguyên B. 
o In một dòng chứa một số nguyên C. 
o Đọc một dòng chứa một số nguyên D. 
o In một dòng chứa một số nguyên E. 

 Cuối cùng, bạn phải đọc một dòng chứa một số nguyên: 1 nếu như tổng S theo dự đoán của bạn là 
đúng hoặc -1 trong trường hợp ngược lại. 

Lưu ý rằng khi bạn nhận được -1 khi kết thúc mỗi test, bạn sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình và nhận 
được kết quả Wrong Answer. Ngược lại, bạn có thể nhận được bất cứ kết quả nào. Đừng quên flush output 
sau khi in ra mỗi dòng. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 18 

 1 ≤ A, B, C, D, E < 10N 

 1 ≤ S ≤ 5 * 10N 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 5 

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Bạn             Máy chấm 
                1 
                2 
                10 
50 
                10 
12 
                10 
8 
                1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Tổng của A = 10, B = 10, C = 12, D = 10 và E = 8 là 50, đúng bằng với tổng dự đoán. 
 
(!!) Lưu ý rằng ví dụ này chỉ là một giả định để làm rõ về sự tương tác. Trên thực tế máy chấm sẽ không 
dễ dàng và thân thiện như thế này đâu. 
 


