
 

 

Chef and New Game 
 
Chef tìm ra một trò chơi mới và muốn bạn giúp anh ta đạt điểm cao nhất có thể. 
 
Luật chơi: Có nhiều loại mảnh ghép khác nhau – hình dạng được ghép từng những mảnh hình 
vuông. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy tất cả các hình dáng và thứ tự. 
 

 
 
Kích thước vùng chơi là 10 ô chiều rộng và 10 ô chiều cao. Với mỗi bước, bạn được cho chính 
xác 3 mảnh. Sau đó bạn cần cho từng mảnh vào vùng chơi sao cho sau khi đặt không có 2 hình 
nào đè lên nhau ( bạn không được xoay hình ). Nếu kết quả sau khi đặt có một hay nhiều hàng 
ngang hoặc/và hàng dọc của 10 ô mà không có ô trống, hàng đó sẽ bị biến mất. Chú ý rằng bạn 
đặt 3 mảnh ghép lần lượt, nếu bạn đặt mảnh đầu tiên và có một số hàng sẽ bị biến mất, thì nó sẽ 
biến mất trước khi bạn đặt mảnh ghép khác. 
 
Trò chơi kết thúc khi bạn không thể cho thêm bất cứ mảnh ghép nào vào vùng chơi. 
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Dữ liệu vào: 
• Mỗi dòng của input chứa 3 số nguyên figure1, figure2 , figure3 là loại mảnh ghép xuất 

hiện trong bước này. Nếu trò chơi kết thúc – dòng tiếp theo của input là “-1 -1 -1”. 
 
Tương tác với chương trình chấm: 

• Tại mỗi bước, bạn sẽ đọc từ standard input tất cả các thông tin về những mảnh ghép xuất 
hiện trong bước đó. Sau khi nhận được input, bạn cần in ra một dòng gồm 9 thông số 
id1, r1,c1, id2, r2, c2, id3, r3 và c3. Những số {id1, id2, id3} là hoán vị của {1, 2, 3}, biểu 
diễn thứ tự mà bạn sẽ đặt 3 mảnh ghép. ri biểu diễn hàng của ô vuông ở vị trí trên cùng 
của mảnh ghép thứ idi sau khi bạn đặt nó và ci biểu diễn cột của ô vuông ở vị trí ngoài 
cùng bên trái của mảnh ghép thứ idi. Các hàng được đánh số từ 1 đến 10 từ trên xuống 
dưới, các cột được đánh số từ 1 đến 10 từ trái qua phải. Nhớ phải flush output sau mỗi 
dòng bạn in ra. 

• Để kết thúc trò chơi ( nếu bạn không biết đặt mảnh ghép vào đâu hoặc không thể đặt vào 
nữa ) bạn cần in ra “-1” cho mảnh ghép mà bạn không biết đặt vào. Ví dụ, nếu một bước 
bạn không biết cách đặt tất cả 3 mảnh ghép, bạn cần in ra “-1” cho tất cả 3 mảnh ghép. 
Nhưng nếu bạn có thể đặt, ví dụ, chỉ có mảnh thứ hai, bạn cần in ra  "2 r1 c1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1". Khi trình chấm đọc “-1” cho mảnh ghép, nó có nghĩa là trò chơi kết thúc tại bước đó 
và sao đó trình chấm sẽ xuất ra “-1 -1 -1” để ra hiệu kết thúc trò chơi. 

 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ figurei ≤ 19 
• Tổng số bước không vượt quá 5 * 104 

 
Chấm điểm: 

• Với mỗi test, số điểm của bạn là tổng diện tích ( số ô vuông ) mà bạn đặt đúng vào vùng 
chơi. Nhiệm vụ của bạn là đạt điểm thật cao. 

• Ngoài ra còn có điểm thưởng: nếu sau bước đặt, có chính xác x hàng và y cột biến mất – 
số điểm của bạn sẽ được tăng thêm x2 + y2 + 5 * x *y và tăng 500 nếu vùng chơi rỗng. 

• Tổng số điểm của bạn là tổng điểm của tất cả các test. 
• Lời giải của bạn sẽ được chấm 20% số test trong quá trình thi và được chấm lại với 100% 

số test sau khi kết thúc kỳ thi. 
• Trò chơi kết thúc khi bạn in ra “-1” cho một mảnh ghép ( có nghĩa là bạn muốn kết thúc 

trò chơi ) hoặc tổng số bước đã đạt 5 * 104. Trong cả hai trường hợp, chương trình chấm 
sẽ xuất ra "-1 -1 -1" để làm tín hiệu kết thúc trò chơi. 

• Bạn sẽ bị WA nếu dữ liệu output sai hoặc có những mảnh ghép đè lên nhau. Dữ liệu 
không đúng là không có cách nào đặt mảnh ghép như bạn in ra hoặc output bị lỗi dữ liệu: 
idi ∉ {1, 2, 3}, {id1, id2, id3} không là hoán vị của {1, 2, 3}, r ∉ [1..10] hoặc c ∉ [1..10]. 

• Nếu bạn qua được 5 * 104 lượt chơi, dòng tiếp theo của input là “-1 -1 -1” và kết quả của 
bạn sẽ là số điểm bạn có được. 

 
Sinh dữ liệu test: 

• Với mỗi test, xác suất của mỗi mảnh ghép được chọn bằng tay. 
 
 
 



Ví dụ: 
 
Input 
8 3 11 
6 14 12 
5 10 11 
5 7 11 
16 19 1 
-1 -1 -1 
 
Output: 
3 6 5 2 2 2 1 10 8 
1 4 8 2 6 1 3 7 2 
1 5 8 3 4 8 2 6 8 
3 9 8 2 10 7 1 1 6 
3 10 8 2 8 3 -1 -1 -1 
 
Giải thích: 
Trong ví dụ này, số điểm của bạn là 74 = 66 ( diện tích các hình ) + 8 ( điểm thưởng ). 
Ở bước thứ 5, người chơi quyết định kết thúc trò chơi bằng 3 số “-1” thể hiện vị trí mảnh ghép 
cuối của bước đó. 
 

 

 



 
 


