
 

 

Event 
 
Chef là một đầu bếp rất giàu kinh nghiệm và nổi tiếng. Anh ấy đã tham gia nhiều cuộc thi nấu ăn 
trong quá khứ - nhiều đến mức anh ấy thậm chí không nhớ hết tất cả. 
 
Một trong những cuộc thi này kéo dài trong một số ngày nhất định. Ngày đầu tiên của cuộc thi là 
ngày S trong tuần (có thể là Thứ Hai, Thứ Ba, vv) và ngày cuối cùng là ngày E trong tuần. Đầu 
bếp nhớ rằng thời gian của cuộc thi (số ngày giữa ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, bao gồm cả 
ngày đầu và này cuối) nằm trong đoạn từ L ngày đến R ngày. Bạn hãy xác định liệu có thể tìm 
được thời gian chính xác duy nhất của cuộc thi không? Nếu vậy, thời gian này là bao nhiêu? 

 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên S và E sau đó là hai 
số nguyên L và R.  

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test, in ra một dòng chứa:  

 “impossiple” nếu không thể xác định được thời gian phù hợp với các thông tin đã cho  

 “many” nếu có nhiều hơn một thời gian phù hợp. 

 Một số nguyên là thời gian diễn ra cuộc thi nếu nó là thời gian xác định duy nhất. 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10,000 

 1 ≤ L ≤ R ≤ 100 

 S là một trong các xâu "saturday", "sunday", "monday", "tuesday", "wednesday", 
"thursday" hoặc "friday" 

 E một trong các xâu "saturday", "sunday", "monday", "tuesday", "wednesday", 
"thursday" hoặc "friday" 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ  

Input 

3 
saturday sunday 2 4 
monday wednesday 1 20 
saturday sunday 3 5 

Output 

2 
many 
impossible 

 


