
 

 

Sheokand and String 
 

Sheokand thích các xâu. Chef có N xâu S1, S2, …, SN muốn đưa cho Sheokand; tuy nhiên, anh ta 
không muốn đưa chúng miễn phí, do đó Sheokand đầu tiên phải trả lười đúng Q truy vấn Chef hỏi 
anh ta.  

Trong mỗi truy vấn, Chef nói cho Sheokand một số nguyên R và một xâu P. Lấy các xâu của Chef 
từ S1 tới SR. Trong những xâu đó, lấy ra những xâu có tiền tối với P dài nhất có thể.  

Sheokand cần tìm xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất trong những xâu ấy. Sheokand đang bận làm bài 
tập. Bạn có thể giải các truy vấn giúp anh ấy được không? 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N.  

• N dòng tiếp theo. Dòng thứ i chứa xâu Si của Chef.  

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q.  

• Q dòng tiếp theo thể hiện các truy vấn. Mỗi dòng chứa một số nguyên R và một xâu P cách 
nhau bởi dấu cách. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một xâu thỏa mãn điều kiện yêu cầu – câu trả lời 
cho truy vấn. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 100,000  

• 1 ≤ |Si| ≤ 10 với mọi i  

• 1 ≤ Q ≤ 100,000  

• 1 ≤ R ≤ N  

• 1≤ |P| ≤ 10 
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Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N, R ≤ 1,000  

Subtask #2 (70 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
4 
abcd 
abce 
abcdex 
abcde 
3 
3 abcy 
3 abcde 
4 abcde 
 
Output: 
abcd 
abcdex 
abcde 
 
Giải thích 
Truy vấn 1: Trong những xâu S1 tới S3, tiền tố chung dài nhất luôn là "abc", nhưng "abcd" là 
xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất trong 3 xâu.  
Truy vấn 2: Với xâu S1 tới S3, tiền tố chung dài nhất là "abcde" và chỉ có một xâu có tiền tố 
chung dài nhất đó là "abcdex", nên đó là đáp án.  
Truy vấn 3: Với các xâu từ S1 tới S4, tiền tố chung dài nhất là "abcde"; tiền tố chung dài nhất đó 
đối với xâu "abcdex" và "abcde", nhưng "abcde" có thứ tự từ điển nhỏ hơn, nên đó là đáp án. 


