
 

 

Attandance 
 

Chef đang dạy một khóa nấu ăn. Có N học sinh trong khóa này được đánh số từ 1 tới N. 

Trước mỗi bài học, Chef phải điểm danh, tức là đọc to tên của học sinh từng người một và đánh 
dấu những học sinh đi học. Mỗi học sinh có tên và họ. Để tiết kiệm thời gian, Chef chỉ muốn gọi 
tên của những học sinh. Tuy nhiên, khi có nhiều học sinh cùng tên, Chef buộc phải gọi cả họ và 
tên của tất cả những học sinh đó. Với những học sinh không cùng tên với những học sinh nào 
khác, Chef có thể chỉ gọi tên người đó thôi. 

Giúp Chef quyết định, với mỗi học sinh, anh ta nên gọi cả họ và tên hay chỉ gọi tên thôi. 

 

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 số nguyên N 

 N dòng tiếp theo. Dòng thứ i chứa hai xâu thể hiện tên và họ của học sinh i. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra N dòng. Với mỗi i, dòng thứ i thể hiện cách Chef gọi tên học sinh thứ i 
– có thể chỉ có tên hoặc cả họ và tên cách nhau bởi dấu cách 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 2 ≤ N ≤ 100 

 Tất cả các ký tự trong tên và họ đều là chữ cái tiếng anh thường 

 Độ dài của cả họ và tên nằm trong đoạn từ 1 đến 10 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input 

1 
4 
hasan jaddouh 
farhod khakimiyon 
kerim kochekov 
hasan khateeb 

Output 

hasan jaddouh 
farhod 
kerim 
hasan khateeb 
 


