
 

 

Magda and Silly Pairs 

Chef và bạn anh ấy là Magda có 2N bạn chung: N trong số những người bạn ấy là những đầu bếp 
nam và N còn lại là nữ đầu bếp. Các đầu bếp nam đó được đánh số từ 1 đến N và những người đầu 
bếp nữ cũng được đánh số từ 1 đến N (một cách hoàn toàn độc lập). Do Magda muốn những người 
bạn của cô ấy cảm thấy vui vẻ nhất có thể và để gìn giữ giá trị truyền thống của gia đình, cô ấy 
muốn ghép những người bạn theo cách sao cho mỗi đầu bếp nam được ghép với đúng một người 
nữ đầu bếp và mỗi nữ đầu bếp được ghép với một nam đầu bếp.  
 
Các đầu bếp nam có chiều cao A1, A2, …, AN và các đầu bếp nữ có chiều cao B1, B2, …, BN. Đối 
với mỗi i, j, nếu đầu bếp nam thứ hai và đầu bếp nữ thứ j được ghép nối, họ sẽ có chính xác một 

con có chiều cao �
��� ��

�
�. Magda muốn kết hợp các đầu bếp theo cách sao cho tổng chiều cao của 

tất cả các con của họ (tổng số là N đứa) lớn nhất có thể. Hãy giúp cô ấy làm điều đó. 

 

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 một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên B1, B2, …, BN. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – tổng chiều cao lớn nhất của những người 
con.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤Ai ≤ 109 với mọi i 

 1 ≤ Bi ≤ 109 với mọi i 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (40 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 
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 Subtask #2 (60 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 
4 5 6 
1 2 3 
5 
4 8 6 4 1 
2 5 7 4 7 

 

Output 

10 
23 

Giải thích 

Ví dụ 1: Một giải pháp khả thi là kết hợp đầu bếp nam thứ nhất với đầu bếp nữ thứ hai, đầu bếp 
nam thứ hai với đầu bếp nữ thứ nhất và đầu bếp nam thứ ba với đầu bếp nữ thứ ba. Con cái của họ 
sẽ có chiều cao tương ứng 3, 3 và 4. 

 


