
 

 

Nothing in Common 
 
Alice gần đây đã cãi nhau với Berta. Bây giờ cô ấy không muốn có bất cứ cái gì chung đụng với 
Berta cả. 
Mới đây họ đã nhận được hai bộ số nguyên dương. Các số nguyên của Alice là A1, A2, ..., AN,, 
còn của Berta là B1, B2, ..., BM. 
Giờ đây, Alice muốn quăng bỏ số lượng nhỏ nhất các số trong bộ số nguyên của mình để họ sẽ 
không còng có con số chung nào. Tức là: không còn số nào có mặt trong cả hai bộ sưu tập của 
Alice và Berta. Hãy giúp Alice tìm ra số lượng số ít nhất cô ấy phải bỏ đi. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T -  số test. T test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên M và N– lầm lượt là số các số trong bộ số 
của Alice và Berta. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN  - các số nguyên của Alice. 

• Dòng thứ ba chứa M số nguyên B1, B2, ..., BM  - các số nguyên của Berta. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa số các số nhỏ nhất mà Alice muốn bỏ đi từ bô 
số của cô ấy để không có số nào chung với bộ số của Berta. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ Ai, Bi ≤ 106 
• Trong mỗi bộ số, các số đều khác nhau. 
• Subtask 1 (47 điểm): T = 25, 1 ≤ N, M ≤ 1000 
§ Subtask 2 (53 điểm): T = 5, 1 ≤ N, M ≤ 100000 

  

Ví dụ 

Input: 
2 
3 4 
1 2 3 
3 4 5 6 
3 3 
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1 2 3 
4 5 6 
Output: 
1 
0 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Nếu Alice bỏ đi số 3 từ bộ số của cô ấy thì cô ấy sẽ còn lại {1, 2}  – nó sẽ khác hẳn với 
bộ số {3, 4, 5, 6}. 
Ví dụ 2. Hai cô gái không thể có bất cứ số chung nào ngay từ ban đầu. Do đó, không cần phải bỏ 
đi số nào. 
 
 


