
 

 
FastFood Combos 
 
Thi thoảng, Sergey ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh. Ngày hôm này anh ấy sẽ tới một cửa hàng có 
tên là PizzaKing. 
Sergey muốn mua N món được đánh số từ 1 đến N. Anh ấy biết được rằng món ăn thứ i có giá là 
Ci rúp. Và anh ấy cũng biết rằng có M suất ăn tổng hợp ở nhà hàng. 
Suất tổng hợp là một sự kết hợp nhiều món ăn, ở đó thì bạn trả Pj rúp thì có được các món ăn Aj, 
1, Aj, 2, ..., Aj, Qj. 
Sergey nói rằng rằng thi thoảng anh ấy tiết kiệm được tiệt nhờ việc mua đồ ăn theo suất ăn tổng 
hợp thay vì mua từng món. Và bây giờ thì anh ấy vô cùng tò mò về số tiền rúp nhỏ nhất anh ấy 
cần bỏ ra để có được ít nhất mỗi món một phần. 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số test. T test như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chưa một cặp số nguyên N và M thể hiện số lượng món ăn và 
số suất ăn tổng hợp. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên C1, C2, ..., CN  thể hiện giá của mỗi phần ăn được mua 
đơn lẻ. 

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng bắt đầu với một cặp số nguyên  Pi và Qi, thể hiện lần lượt giá 
của suất ăn tổng hợp và số món ăn trong đó, theo sau là các số nguyên Ai, 1 Ai, 2, ..., Ai, 
Qi thể hiện số món ăn. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa tổng số tiền tối thiểu mà Sergey bỏ ra để có thể 
có được mỗi món ăn ít nhất một phần. 

Ràng buộc 

• Subtask 1 (16 điểm): 1 ≤ T ≤ 103, 1 ≤ N ≤ 8 
• Subtask 2 (23 điểm): Ở mỗi file test, hoặc là 1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ N ≤ 12 hoặc theo Subtask 1. 
• Subtask 3 (61 điểm): Ở mỗi test, hoặc T = 1, 1 ≤ N ≤ 18 hoặc ràng buộc của Substak 1 

hoặc 2. 
  
Ví dụ 

Input: 
1 
3 3 
3 5 6 
11 3 1 2 3 
5 2 1 2 
5 2 1 3 
 
 
Output: 
10 
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Giải thích 

Ví dụ 1. Nếu Sergey mua tất cả các món đơn lẻ, anh ấy phải trả 3 + 5 + 6 = 14 rúp. Anh ấy có 
thể mua tất cả chúng một lần bằng cách mua suất ăn tổng hợp thứ nhất, nó có giá là 11 rúp, 
nhưng chiến lược tối ưu là mua phần ăn tổng hợp thứ hai và phần ăn tổng hợp thứ ba, phải trả 5 
+ 5 = 10 rúp; hoặc là mua suất ăn tổng hợp thứ ba và món ăn thứ hai, như vậy phải trả số tiền 
tương tự như trên là 10 rúp. 
 


