
 

 

 
Chef and dice 
 
 
Chef có một viên xúc xắc hình lập phương với 6 mặt. Mỗi mặt chứa một số nguyên trong đoạn 
[1, 6] và khác các mặt khác, tuy nhiên sự sắp xếp chính xác các số trong các mặt của viên xúc 
xắc thì Chef lại không hề biết. Sự tò mò làm Chef tiến bộ và anh ta muốn tìm ra o(1), o(2), 
..., o(6), với o(i) là số viết ở mặt đối diện với mặt chứa số i. 

Chef thực hiện N-1 bước sau để học sự sắp xếp chính xác cá số trong viên xúc xắc. Trong bước 
thứ i, Chef xoay viên xúc xắc theo một hướng (có 4 hướng) rồi viên xúc xắc quay 90 độ theo 
hướng đó. Hình vẽ sau thể hiện một viên xúc xắc và kết quả của nó sau khi xoay một trong bốn 
hướng. Với viên xúc xắc này, ta có o(1)=4, o(2)=5, o(3)=6, o(4)=1, o(5)=2, o(6)=3. 

 

Chef ghi lại N số A1, A2, ..., AN, với Ai là số được viết trên đỉnh của viên xúc xắc trước lần quay 
thứ i. Tuy nhiên, thông tin về hướng mà anh ta xoay viên xúc xắc mỗi lần thì lại bị mất. Bạn có 
thể giúp anh ta xác định thứ tự 1-6 không? Bạn cần in ra o(1), o(2), ..., o(6). Nếu có nhiều đáp 
án, in ra một trong số chúng. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test chứa hai dòng 
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• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N và dòng thứ hai chứa N số nguyên thể hiện A1, A2, 
..., AN.  

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng. Nếu tồn tại đáp án, in ra 6 số nguyên o(1), o(2), ..., o(6), 
ngược lại in ra -1.  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T, N ≤ 500 
• 1 ≤ Ai ≤ 6 

 

Subtask 

Subtask #1 (17 điểm): 
• N ≤ 2 

Subtask #3 (83 điểm): 
• Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
4 
9 
1 3 4 6 1 3 4 6 1 
10 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
6 
1 2 3 4 5 6 
4 
1 3 3 1 
 
Output: 
2 1 6 5 4 3 
-1 
4 5 6 1 2 3 
-1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Xem hình bên dưới 



 
Ví dụ 2: Bạn có thể chứng minh rằng không tồn tại đáp án 
Ví dụ 3: Đáp án không phải duy nhất. 3 5 1 6 2 4 là một đáp án khác thỏa mãn. 


