
 

 

Two Coins 
 
Cho một cây có gốc gồm N nút. Các nút được đánh số từ 1 đến N và nút 1 là gốc. Với mỗi nút 
của cây, bạn có thể đặt 0 hoặc 1 đồng xu để cây thỏa mãn các thuộc tính sau: 
 
Đối với mỗi nút của cây, bắt đầu từ cấu hình ban đầu, chúng ta có thể nhận được hai đồng xu 
trên nút bằng cách áp dụng tối đa hai thao tác theo loại sau: 

• Lấy một đồng xu từ một nút và di chuyển nó đến một nút kề. 
• Trong khi cố gắng tạo một nút đặc biệt, nếu cùng một đồng xu được di chuyển trong hai 

thao tác, cả hai thao tác này phải được hướng tới gốc, hoặc cả hai phải đi xa gốc. Nghĩa 
là, bạn không thể di chuyển một đồng xu tới nút cha của nó trong một bước và sau đó 
mang nó đến cho nút con khác của cùng cha trong thao tác thứ hai. 

Tìm tổng số đồng xu tối thiểu mà bạn có thể sử dụng để có được cấu hình hợp lệ. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T. 

• Ở mỗi test, dòng đầu tiên chứa một số nguyên N. 

• N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v thể hiện rằng có một cạnh giữa 
nút u và nút v của cây. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một số nguyên tương ứng là số đồng xu tối thiểu phải sử dụng. Nếu 
không thể đạt được điều này, hãy in ra -1. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ u, v ≤ N 

 

Subtasks 

Subtask #1 (40 điểm) 
• 1 ≤ N ≤ 1000 
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Subtask #2 (60 điểm) 
• Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input 
2 
3 
1 2 
1 3 
5 
1 2 
1 3 
3 4 
3 5 
 
Output 
3 
4 

 

Giả thích 

Ví dụ 1. 

 
Các nút có một đồng xu trên đó được biểu thị bằng màu xanh. Bạn có thể thấy là mỗi nút đều đáp 
ứng yêu cầu. 
Ví dụ 2. 

 


