
 

Balsa For The Th  

Chef and Ridges 
 

Chúng ta có một mảnh giấy hình chữ nhật có độ rộng 1 (chiều cao không quan trọng). Chúng ta 
sẽ gấp nó lại theo cách sau: 

 Nhấc cạnh bên phải và di chuyển nó sang trái cho tới khi nó chạm vào cạnh bên trái. 

 Bằng cách đó, ta tạo được một mảnh giấy nhỏ hơn có kích thước ½; nếu ta mở nó ra, sẽ 
thấy một nếp dọc ở giữa 

 Nhấc cạnh bên trái của mảnh mới và di chuyển nó sang bên phải cho tới khi nó chạm 
cạnh phải (mới). 

 Nhấc cạnh phải của mảnh vừa có và di chuyển nó sang trái cho tới khi chạm vào cạnh 
trái, vân vân. 

Mỗi khi mảnh giấy được gấp, có đúng một trong hai cạnh mới của nó tạo thành nếp (có thể có 
nhiều hơn, các nếp bên trong được tạo ra, nhưng chúng ta không nhìn thấy được). Gọi một nếp 
được tạo bởi lần gấp thứ k là Rk. 

Chúng ta gấp mảnh giấy tổng cộng N lần. Sau đó, chúng ta mở nó ra và nhìn các nếp. Gọi 
khoảng cách giữa nếp RN (tức là nếp gấp mới nhất ở bên ngoài) tới cạnh trái gốc của mảnh giấy 
là DN. Ví dụ, D1 = ½ và D2 = ¼. 

Có thể biểu diễn DN dưới dạng phân số x/y. Tìm phân số này. 

Giả sử có thể gấp mảnh giấy bao nhiêu lần cũng được. 

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất chứa một số nguyên T thể hiện số test. Với mỗi test, 
có một dấu cách và một số nguyên N theo sau. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa 2T số nguyên. Với test thứ i (1 ≤ i ≤ T), số nguyên thứ 2i – 1 và 2i 
thể hiện x và y – vị trí của nếp cuối cùng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N ≤ 25 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

 1 ≤ T ≤ 5  

 1 ≤ N ≤ 5  

Subtask #2 (90 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input 

2 1 2 

Output 

1 2 1 4 
 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta chỉ gấp 1 lần nên x = 1 và y = 2 

Ví dụ 2: Chúng ta gấp mảnh giấy hai lần. Cạnh cuối cùng ở ¼ nên x = 1 và y = 4 


