
 

Pintu and Fruits 

 

Chef đã đi tới Australia và đã chứng kiến thảm họa từ cháy rừng. Anh ấy rất buồn! Chính vì vậy, Chef 
quyết định cứu trợ động vật bằng cách cho chúng ăn hoa quả. Đàu tiên, anh ấy mua trái cây từ Pintu. 
 
Pintu bán M loại trái cây khác nhau (được đánh số từ 1 đến M). Anh ta bán chúng trong N giỏ (được đánh 
số từ 1 đến N). Trong đó, với mọi i, giỏ thứ i có giá bán là Pi và nó chứa các trái cây thuộc loại Fi. Chef 
không có quá nhiều tiền, do đó anh ấy không cố gắng mua mọi thứ. Thay vào đó, anh ấy muốn chọn một 
trong M loại trái cây có sẵn và mua tất cả các giỏ mà có chứa loại trái cây đó. 
 
Hãy giúp Chef chọn ra loại hoa quả để mua sao cho anh ấy mua ít nhất một giỏ và tổng giá bán của các 
giỏ trái cây anh ấy mua là nhỏ nhất có thể. 

 

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 hai số nguyên N và M. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên F1, F2, …, FN. 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên P1, P2, …, PN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá bán nhỏ nhất mà Chef phải mua. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ M, N ≤ 50 

 1 ≤ Fi ≤ M với mọi i 

 0 ≤ Pi ≤ 50 với mọi i 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): M = 2 
Subtask #2 (70 điểm): Cac ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

1 

March Challenge 2020 



6 4 
1 2 3 3 2 2 
7 3 9 1 1 1 

Output 

5 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
 Tổng của tất cả các giỏ chứa trái cây loại 1 là 7. 

 Tổng của tất cả các giỏ chứa trái cây loại 2 là 5. 

 Tổng của tất cả các giỏ chứa trái cây loại 3 là 10. 

 Tổng của tất cả các giỏ chứa trái cây loại 4 là 0 bởi vì không có giỏ nào. 

Chef chỉ có thể chọn các trái cây thuộc loại 1, 2 và 3. Do đó, giá mua thấp nhất Chef phải trả là 5. 
 


