
 

 

Eidi gift 
 

 
Quà tặng Eidi là một truyền thống mà trả em nhận tiền từ người lownss trong lễ Eid. 
 
Chef có ba đứa con (đánh số là 1, 2, 3) và anh ấy muốn tặng quà Eidi cho chúng. Chefu là đứa 
lớn nhất và nghĩ rằng việc chia tiền là công bằng chỉ khi đứa lớn tuổi hơn nhận được nhiều hơn 
đứa nhỏ tuổi hơn. Nếu hai đứa trẻ bằng tuổi, chúng nên nhận được số tiền bằng nhau. 
 
Với mỗi i, đứa trẻ thứ i có số tuổi là Ai và nhận được Ci đơn vị tiền. Xác định xem cách chia đó 
có công bằng hay không nhé. 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên bao gồm một số nguyên T biểu diễn số test. T test được thể hiện như sau. 
 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa sáu số nguyên A1, A2, …, A3, C1, 

C2 và C3 
 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “FAIR” nếu phép chia công bằng hoặc “NOT FAIR” 
trong trường hợp ngược lại 
 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 1,000  
  1 ≤ A1, A2, A3 ≤ 17  
 1 ≤ C1, C2, C3 ≤ 100 

 
Subtask 
Subtask #1 (100 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
 
5 
5 7 10 10 20 50 
5 5 5 20 10 20 
10 1 17 5 10 15 
3 6 3 8 10 9 
8 5 5 50 10 10 
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Output  
FAIR 
NOT FAIR 
NOT FAIR 
NOT FAIR 
FAIR 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 2: Tất cả các đứa trẻ đều 5 tuổi, nhưng đứa trẻ thứ hai nhận được ít tiền hơn những đứa 
khác, nên cách chia này không công bằng 
Ví dụ 3: Đứa trẻ đầu tiên lớn tuổi hơn đứa thứ hai nhưng lại nhận được ít tiền hơn nên cách chia 
này không công bằng 
Ví dụ 4: Đứa trẻ thứ nhất và thứ ba bằng tuổi nhau nhưng lại không bằng số tiền nên cách chia 
này không công bằng 
 


