
 

 
 
Chef and Cook-Off Contest 
 
 

Chef muốn tổ chức kỳ thi Cook-Off với 5 bài từ tập bài N bài. Anh ta đã đánh dấu độ khó của 
mỗi bài bằng một trong những xâu sau: "cakewalk", "simple", "easy", "easy-medium", 
"medium", "medium-hard", "hard". Theo như trang này, một kỳ thi Cook-Off phải chứa các bài 
với độ khó như sau: 

• Có chính xác một bài "cakewalk"; 
• Có chính xác một bài "simple"; 
• Có chính xác một bài "easy"; 
• Có một bài "easy-medium" hoặc một bài "medium"; 
• Có một bài "medium-hard" hoặc một bài "hard". 

Cho thông tin về N bài tập, bạn có thể giúp Chef chỉ ra có tồn tại cách nào để chọn 5 bài tập thỏa 
mãn cho kỳ thi Cook-Off không? 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số T là số lượng test. 

• Tiếp theo là T test. 

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

• Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một xâu si thể hiện độ khó của bài thứ i. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra “Yes” nếu tồn tại cách chọn ra 5 bài thỏa mãn cho kỳ thi Cook-Off, 
ngược lại in ra “No”. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100000 
• 5 ≤ N ≤ 100000 
• Tổng của N trong tất cả các test ≤ 600000 
• si chỉ có thể là một trong những xâu sau đây: 
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o "cakewalk" 
o "simple" 
o "easy" 
o "easy-medium" 
o "medium" 
o "medium-hard" 
o "hard" 

 

Subtask 

Subtask #1 (11 điểm): 
• N = 5 

Subtask #2 (27 điểm): 
• 5 ≤ N ≤ 15 
• T ≤ 100 

Subtask #3 (62 điểm): 
• Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
5 
easy 
medium 
medium-hard 
simple 
cakewalk 
7 
simple 
simple 
medium 
medium 
easy-medium 
cakewalk 
easy 
7 
cakewalk 
simple 
easy 
easy-medium 
medium 
medium-hard 
hard 
 



Output: 
Yes 
No 
Yes 
 

Giải thích 

Ví dụ 2: Không có bài tập ở độ khó "medium-hard" lẫn độ khó "hard", nên không tồn tại cách 
nào tạo ra kỳ thi Cook-Off 
 


