
 

 

Bear and Milky Cookies 
 
Limak là một chú gấu Bắc Cực nhỏ cực kỳ thích ăn bánh quy và uống sữa. Vì lý do này nên anh 
ta thường nghé thăm bếp của Chef. 
 
Limak sẽ dành ra N phút ở bếp. Mỗi phút anh ra hoặc ăn bán quy hoặc uống sữa. Bánh quy rất 
ngọt nên bố mẹ của Limak đã dặn anh ta rằng sau khi ăn một chiếc bánh quy, anh ta phải uống 
sữa trong phút tiếp theo. 
 
Bạn được biết anh ta ăn bánh quy hay uống sữa trong mỗi phút của N phút. Nhiệm vụ của bạn là 
kiểm tra xem Limak có làm theo lời dặn của bố mẹ hay không. Tức là bạn cần phải chỉ ra sau khi 
ăn bánh quy anh ta phải uống sữa ngay phút tiếp theo. In ra “YES” hoặc “NO” cho mỗi test. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số phút. 

• Dòng thứ hai của một test chứa N xâu S2, ..., SN cách nhau bởi dấu cách. Xâu Si là 
"cookie" (nếu Limak ăn một chiếc bánh quy vào phút thứ i) hoặc "milk" (trong trương 
hợp ngược lại). 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa câu trả lời – “YES” nếu Limak làm theo lời dặn của 
cha mẹ, “NO” trong trường hợp ngược lại (cả hai đều không có dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ N ≤ 50 
• Mỗi Si hoặc là "cookie" hoặc là "milk" (không có ngoặc kép). 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (40 điểm) N = 2 
• Subtask #2 (60 điểm) ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
4 
7 
cookie milk milk cookie milk cookie milk 
5 
cookie cookie milk milk milk 
4 
milk milk milk milk 
1 
cookie 
 
Output: 
YES 
NO 
YES 
NO 
 

Giải thích 

Test 1: Limak ở trong bếp 7 phút. Anh ta ăn 3 cái bánh quy và sau mỗi cái anh ta đều uống sữa 
vào phút tiếp theo. Đáp án là “YES”. 
 
Test 2: Limak ở trong bếp 5 phút. Phút đầu tiên anh ta ăn một chiếc bánh quy và trong phút thứ 
hai anh ta cũng ăn một chiếc bánh quy thay vì uống sữa. Đáp án là “NO”. 
 
Test 3: Ở test này Limak không hề ăn bất kỳ chiếc bánh quy nào. Đáp án là “YES” bởi thỏa điều 
kiện  (không có trường hợp nào Limak ăn bánh quy mà không uống sữa ở phút tiếp theo). 
 
Test 4: Limak ăn một chiếc bánh quy và không uống sữa vào phút tiếp theo nên đáp án là “NO”. 


