
 

 

Game with numbers 
 
Chef đang chơi một trò với em trau là Chefu. Trước khi trò choi bắt đầu, C lá bài được đặt trên 
bàn. Trên lá bài có ghi một số; bởi C có thể rất lớn, các số được biểu diễn bởi hai dãy A và D. 
Mỗi dãy có độ dài N; với mọi i (1 ≤ i ≤ N), có Di lá bài, mỗi lá có số Ai viết trên đó, được đặt lên 
bàn. Do đó, C bằng tổng các phần tử trong D. Chú ý rằng các phần tử của A không nhất thiết 
phải khác nhau. 
 
Bạn cũng được cho một dãy B với độ dài K. Trò chơi kéo dài K vòng được đánh số từ 1 đến K. 
Những người chơi lần lượt thực hiện lượt đi — Chef chơi ở lượt lẻ còn em trai chơi ở lượt chẵn. 
Trong vòng thứ i, người chơi hiện tại phải chọn Bi lá bài đang nằm trên bàn, giữ những lá đó lại 
trên bàn và bỏ mọi lá còn lại đi. 
 
Mục tiêu của Chef là cực đại hóa tổng của những lá bài còn lại trên bàn sau vòng cuối cùng. 
Trong khi đó, mục tiêu của Chefu là cực tiểu hóa tổng đó. Tổng của những lá bài còn lại trên bàn 
là bao nhiêu nếu cả hai người để chơi với chiến thuật tối ưu? 

 

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 N và K. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN. 
• Dòng thứ ba chứa N số nguyên D1, D2, ..., DN. 
• Dòng thứ tư chứa K số nguyên B1, B2, ..., BK. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng của những lá bài còn lại trên bàn 
sau khi trò chơi kết thúc. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N, K ≤ 100,000 
• 1 ≤ tổng của N trong tất cả các test ≤ 100,000 
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• 1 ≤ tổng của K trong tất cả các test ≤ 100,000 
• 1 ≤ Ai, Di ≤ 1,000,000 với mọi i 
• 1 ≤ Bi ≤ C với mọi i 
• Bi+1 < Bi với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
• Di = 1 với mọi i 
• Tổng của N trong tất cả các test ≤ 1,000 
• Tổng của K trong tất cả các test ≤ 1,000 

Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 
 

Ví dụ 

Input: 
1 
4 2 
1 2 3 4 
2 2 2 2 
6 3 
 
Output: 
7 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Ban đầu, các lá bài trên bàn là 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Trong lượt của mình, Chef sẽ chọn 6 
lá bài và bỏ những lá còn lại nên anh ta chọn 2, 2, 3, 3, 4, 4 sau đó Chefu chọn 3 lá và bỏ những 
lá khác đi, nên anh ta giữ lại 2, 2, 3 rồi trò chơi kết thúc và tổng các số trên các lá bài là 2 + 2 + 3 
= 7 

 
 


