
 

 

Completing favorite game 
 
Chef có một công việc tốt. Thực sự anh ta không nhớ nổi mình đã làm gì ở đó, vì anh ta chỉ chơi 
điện tử, chính xác h giờ mỗi ngày làm việc. 
 
Bây giờ anh ta đang chán với việc chơi ngẫu nhiên các trò, và anh ta quyết định sẽ phá đảo tất cả 
các level của những trò mình thích nhanh nhất có thể. 
 
Trò chơi có n level được đánh số từ 1 tới n. Sau khi hoàn thành mỗi level, một số ít level mới 
được mở khóa. Cấu trúc của trò chơi là một cây với gốc ở level 1, tức là mọi level (trừ level 1) sẽ 
có một level để mở khóa nó và level 1 là level duy nhất đã được mở khóa từ lúc đầu. Chef đã mất 
nhiều thời gian để phá đảo trò chơi yêu thích, nên anh ta biết rằng anh ta cần chính xác ti giờ để 
hoàn thành level i. Trò chơi yêu cầu mỗi level phải hoàn thành ngay trong một ngày làm việc, 
tức là Chef không thể bắt đầu level vào thứ năm và kết thúc nó vào sáng thứ sáu. 
 
Tất cả luật chơi được cho như sau: 

• Có một stack S ban đầu chỉ chứa level 1. 
• Chef lấy level ở đỉnh của stack. Gọi đó là level x. 
• Chef dùng tx giờ để hoàn thành level x. Chú ý rằng anh ta không muốn ở công ty quá h 

giờ, nên nếu không đủ thời gian để hoàn thành vào hôm nay, Chef sẽ hoàn thành level x 
vào sáng hôm sau. 

• Sau khi toàn thành level x, mx level mới sẽ được mở khóa. 
• Chef chơi tất cả mx level được mở khóa trên đầu của stack S theo một thứ tự tùy ý, tức là 

anh ta có thể chọn ngẫu nhiên bất kỳ thứ tự nào anh ta muốn. 
• Nếu stack S là rỗng, trò chơi kết thúc, ngược lại Chef sẽ quay về bước 2. 

 
Bạn có thể giúp Chef chỉ ra số ngày ít nhất cần để phá đảo trò chơi không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của input chứa một số T là số lượng test. 
• Với mỗi test, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và h. 
• Dòng tiếp theo chứa n số nguyên t1, t2, ..., tn. 
• n dòng tiếp theo thể hiện cấu trúc level của trò chơi: dòng thứ i chứa một số nguyên mx 

và theo sau là mx số nguyên – những level được mở khóa sau khi hoàn thành level x. 
 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên – số ngày nhỏ nhất cần để phá đảo trò chơi. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ n ≤ 1000 
• 1 ≤ ti ≤ h ≤ 24 
• 0 ≤ mx ≤ 10 
• Đảm bảo cấu trúc level của trò chơi là một cây, tức là có thể mở khóa tất cả n level và 

mọi level (trừ level 1) có chính xác một level để mở khóa nó. 

Subtasks 

• Subtask #1: n ≤ 9 (7 điểm) 
• Subtask #2: mx ≤ 2 (20 điểm) 
• Subtask #3: n ≤ 100; h ≤ 8 (27 điểm) 
• Subtask #4: Ràng buộc gốc (46 điểm) 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
5 24 
13 24 22 12 16 
1 3 
0 
2 2 5 
0 
1 4 
10 8 
1 4 3 1 7 3 2 2 4 4 
3 2 5 10 
2 3 4 
0 
0 
1 6 
3 7 8 9 
0 
0 
0 
0 
 
 
Output: 
5 
4 
 

 



Giải thích 

Test 1. Chef cần hoàn thành mọi level trong thời gian làm việc một ngày, và anh ấy cần 5 ngày 
để hoàn thành tất cả 5 level. 
 
Test 2. Chef sẽ phá đảo trò chơi nếu anh ấy luôn luôn đẩy level đã được mở khóa vào stack bắt 
đầu bằng level có chỉ số lớn nhất và kết thúc bằng chỉ số nhỏ nhất. Sau khi Chef hoàn thành level 
1, anh ta đẩy level 10 (S = [10]), rồi level 5 (S = [10, 5]) và đến level 2 (S = [10, 5, 2]). Nên level 
thứ hai Chef chơi là 2. 
 
 


