
 

 

Days in Month 
 
RJ là một người quan sát rất kỹ. Vào ngày đầu tiên của tháng, anh ta cố gắng chỉ ra với mỗi ngày 
trong tuần, chúng xuất hiện bao nhiêu lần trong tháng này. 
 
RJ rất rối trí khi tính toán bài này nên anh ta nhờ bạn giúp! Anh ta hỏi một số truy vấn. Trong 
mỗi truy vấn, anh ta cho bạn số ngày trong tháng và ngày mùng 1 của tháng đó là thứ mấy. 
 
Với mỗi truy vấn, bạn cần chỉ ra cho anh ta số lần xuất hiện của mỗi ngày trong tuần. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test chỉ chứa một dòng duy nhất gồm số nguyên W và xâu S cách nhau bởi dấu cách. 

• W thể hiện số ngày trong tháng. 

• S là một trong những xâu "mon", "tues", "wed", "thurs", "fri", "sat" hoặc "sun" thể hiện 
ngày mùng 1 của tháng đó là thứ mấy. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra bảy số nguyên thể hiện số lần xuất hiện của thứ hai, thứ ba, thứ 
tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 103 
• 28 ≤ W ≤ 31 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): W = 28 
Subtask #2 (80 điểm): Ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
2 
28 mon 
31 wed 
 
Output: 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 4 4 
 
 

Giải thích 

Ví dụ 2: Có 4 ngày thứ hai, 4 ngày thứ ba, 5 ngày thứ tư, 5 ngày thứ năm, 5 ngày thứ sáu, 4 ngày 
thứ bảy và 4 ngày chủ nhật. 

	


