
 

Break 

 
Chef phải nấu nhiều món hôm nay. Ở giữa khoảng thời gian giữa hai món trong số đó, anh ấy quyết định 
thư giãn bằng việc chơi một ván bài cùng bạn mình. 
 
Trò chơi này được chơi với các lá bài có các sức mạnh số nguyên được viết lên chúng. Có thể có nhiều lá 
bài có cùng sức mạnh. Khi bắt đầu trò chơi, Chef lấy N lá bài với các sức mạnh a1, a2, …, aN và người 
bạn kia lấy N lá bài với các sức mạnh b1, b2, …, bN. 
 
Trò chơi được chơi theo lượt. Người chơi luân phiên nhau chơi và trong mỗi lượt, một người tấn công và 
người còn lại phòng thủ. Trong lượt chơi đầu tiên, Chef tấn công. Các vai trò trong mỗi lượt tiếp theo phụ 
thuộc vào kết quả của lượt trước đó. 
 
Trong mỗi lượt, kẻ tấn công chọn một trong những lá bài của mình và đặt nó lên bàn. Người phòng thủ 
phải bỏ lượt này hoặc đánh bại lá bài này bằng cách chọn một trong những lá bài của mình có sức mạnh 
cao hơn và đặt nó lên bàn. Sau đó, kẻ tấn công phải bỏ lượt chơi hoặc chọn một lá bài khác sao cho sức 
mạnh của nó bằng với cấp bậc của bất kỳ lá bài nào trên bàn, tiếp đến người phòng thủ phải bỏ lượt hoặc 
đánh bại lá bài này, và cứ thế cho đến khi một người chơi bỏ lượt. Nếu cả hai người chơi vẫn còn bài sau 
đó, trò chơi sẽ chuyển sang lượt tiếp theo với các quy tắc sau: 

 Nếu kẻ tấn công bỏ cuộc, tất cả các lá bài trên bàn sẽ bị loại bỏ. Ở lượt tiếp theo, vai trò của người 
chơi được hoán đổi: kẻ tấn công trở thành người phòng thủ và ngược lại. 

 Nếu người bảo vệ bỏ cuộc, anh ta lấy tất cả các lá bài trên bàn, anh ta có thể sử dụng chúng trong 
các lượt tiếp theo giống như số bài còn lại mà anh ta không đặt trên bàn. Trong lượt tiếp theo, các 
vai trò được giữ nguyên. 

Trò chơi kết thúc khi ít nhất một người chơi không có bất kỳ lá bài nào khi bắt đầu một lượt nào đó. Nếu 
kẻ tấn công từ bỏ lượt cuối cùng và cả hai người chơi không có bất kỳ lá bài nào, kết quả là hòa. Nếu 
không, người chơi hết bài sẽ thắng. 
 
Chef và bạn của anh ấy muốn kết thúc trò chơi bằng một trận hòa. Xác định xem liệu họ có thể làm điều 
đó hay không? 
 
Lưu ý rằng: có hai subtask và mục tiêu của bạn là khác nhau: trong subtask đầu tiên, Chef không có nhiều 
thời gian, vì vậy mục tiêu là có được một trận hòa trong một lượt, nhưng trong subtask thứ hai, chỉ cần có 
một trận hòa với số lượt chơi bất kỳ. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên T và S thể hiện số test và loại subtask. T test 
được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa N số nguyên a1, a2, …, aN. 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên b1, b2, …, bN. 

March Challenge 2020 



Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “YES” nếu như có thể đạt được mục tiêu hoặc “NO” trong 
trường hợp ngược lại (không in dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 

 S ∈ {1, 2} 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ ai, bi ≤ 109 với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): 
 S = 1 

 Nhiệm vụ là kết thúc trò chơi bằng kết quả hòa trong một lượt. 

Subtask #2 (50 điểm): 
 S = 2 

 Nhiệm vụ là kết thúc trò chơi bằng kết quả hòa trong số lượt bất kỳ. 

 

Ví dụ  

Input 1 

4 1 
3 
2 1 1 
3 2 3 
3 
4 1 3 
3 5 2 
3 
5 4 6 
1 3 2 
2 
1 1 
1 1 

Output 1 

YES 
NO 
NO 
NO 



Input 2 

4 2 
3 
2 1 1 
3 2 3 
3 
4 1 3 
3 5 2 
3 
5 4 6 
1 3 2 
2 
1 1 
1 1 

Output 2 

YES 
YES 
YES 
NO 

 

Giải thích 

Điểm khác nhau duy nhất giữa hai ví dụ là ở ví dụ đầu tiên, S = 1 trong khi đó ở ví dụ thứ hai, S = 2. 

Ví dụ 1: Có thể hòa trong một lượt nếu Chef bắt đầu chọn lá bài sức mạnh 1, bạn của anh ta đánh lại bằng 
lá bài có sức mạnh 2, sau đó Chef chọn lá bài có sức mạnh 2, bạn anh ta chọn lá bài sức mạnh 3, và cuối 
cùng Chef chọn lá bài sức mạnh 1, bạn Chef đánh lại bằng lá bài có sức mạnh 3. Tất cả các lá bài bị bỏ đi 
sau đó. 

 

Ví dụ 2: Ít nhất hai lượt chơi để đạt được kết quả hòa. Trong lượt đầu tiên, Chef có thể chọn lá bài sức 
mạnh 1, bạn Chef chọn lá có sức mạnh 3, sau đó Chef chọn lá có sức mạnh 3, bạn Chef chọn lá có sức 
mạnh 5. Sau đó Chef bỏ lượt và tất cả lá bài đó bị bỏ đi. Trong lượt tiếp theo, bạn Chef là người tấn công, 
anh ta chọn lá bài cuối cùng có sức mạnh là 2 và Chef đánh lại bằng lá bài cuối cùng có sức mạnh là 4. 

 

Ví dụ 3: Trò chơi có thể kết thúc sau 5 lượt như sau: 

 Chef chọn lá bài có sức mạnh là 5 và bạn Chef bỏ lượt rồi lấy lá đó. 

 Chef chọn một lá bài có sức mạnh là 4 và bạn Chef đánh lại bằng lá bài có sức mạnh 5. Chef bỏ 
cuộc và cả hai lá bài đó bị bỏ đi. 

 Bạn Chef chọn lá bài có sức mạnh 1 và Chef lấy nó. 

 Bạn Chef chọn lá bài có sức mạnh 2, Chef đánh lại bằng lá sức mạnh 6. 

 Chef chọn lá bài có sức mạnh 1, bạn Chef đánh lại bằng lá bài có sức mạnh 3. 



Ví dụ 4: không thể nào hòa được 


