
 

Balsa For The Th  

Chef, Primes and Trees (Challenge) 
 

Chef thực sự thích các số nguyên tố và các cây đồ thị. 

Một ngày đẹp trời, Chef nhận được một món quà là N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N). Chẳng có 
cạnh nào giữa chúng cả, nhưng mỗi đỉnh lại chứa một giá trị. Gọi giá trị của đỉnh i là Vi. Chef rất 
thích cây nên anh ấy muốn xây dựng cây bằng cách thêm N – 1 cạnh giữa các đỉnh đã cho. 

Chef gọi một cây con là bất cứ thành phần được kết nối nào còn lại sau khi xóa một cạnh. Một 
cây với N đỉnh thì sẽ có 2(N – 1) cây con. Một cây con nguyên tố được định nghĩa là một cây 
con mà ở đó tổng các giá trị trên các đỉnh của nó là một số nguyên tố.  

Do Chef cũng rất yêu thích các số nguyên tố, nên anh ấy muốn có nhiều nhất các cây con nguyên 
tố. Hãy giúp anh ấy! 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N. 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên V1, V2, …, VN. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra N – 1 dòng. Mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v (1 ≤ u, v ≤ N) thể hiện một cạnh 
giữa đỉnh u và v. Đồ thị được hình thành bởi các điểm này phải tạo thành một cây.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 1,000 
 1 ≤ Vi ≤ 20,000 với mọi i.  

 

Ví dụ 

Input 

4 
1 5 2 3 

Output 
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1 3 
3 2 
3 4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta có thể tạo một cây bằng cách thêm các canh (1, 3),  (3, 2) và  (3, 4). Tổng của 
các giá trị trên các điểm của các cây con là 1, 3, 5, 6, 8, 10. Do đó có hai cây con nguyên tố (hai 
cây con có tổng giá trị là 3 và 5).  

 

Tính điểm 

Điểm số được tính cho mỗi test case (cũng là mỗi file test) là P / (N − 1).Trong đó, P là số các 
cây con nguyên tố. Điểm số cho mỗi bài nộp là tổng điểm của tất cả các test. Với ví dụ output  

trên, điểm số sẽ là  2/3 ≐ 0.666666. 

Nếu output được in ra không phải một cây hợp lệ, thông báo đưa ra là Wrong Answer (đáp án 
sai).  

 

Test Generation Process 

Có 20 test. Trong suốt cuộc thi, điểm số được hiển thị sẽ tính trên bốn test. Tức là điểm số của 
bạn sẽ phản ánh bài nộp của bạn trong 20% (4/20) test. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn 
không AC trên bất cứ test nào, bạn nhận được kết quả là bài nộp không phải AC. Nói cách khác, 
bài nộp chỉ AC nếu như nó chạy thành công trên tất cả các test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm 
của bạn sẽ được thay đổi để gộp cả tổng điểm của chương trình bạn chạy trên 16 test khác. 

Mã giả được sử dụng để tạo ra các test như dưới đây. Giả sử hàm rand(l, r) tạo ra một số nguyên 
ngẫu nhiên thống nhất nằm trong đoạn từ l đến r.  

N := rand(500, 1000) 
for i in 1..N: 
    V[i] := rand(1, 20000) 

 


