
 

A Simple Game 

 
Chef đang cần tiền, do đó anh ấy quyết định chơi một trò chơi với Ramsay. Trong trò chơi này, có N 
hàng các đồng xu (được đánh số từ 1 đến N). Với mỗi i, hàng thứ i chứa Ci đồng xu với các giá trị là 
Ai,1, Ai,2, …, ��,��. 

 
Chef và Ramsay chơi luân phiên, Chef chơi trước. Trong mỗi lượt, người chơi hiện tại có thể chọn một 
hàng vẫn còn những đồng xu và ấy một trong số các đồng xu còn lại trên hàng đó. Chef chỉ có thể lấy 
đồng xu ở vị trí đầu tiên (ngoài cùng bên trái) trong hàng được chọn. Ngược lại, Ramsay chỉ được chọn 
đồng xu cuối cùng (ngoài cùng bên phải) trong hàng được chọn. 
 
Mỗi người chơi muốn tối đa tổng giá trị mà người đó lấy được. Giả sử Chef và Ramsay đều chơi tối 
ưu, số tiền lớn nhất (tổng giá trị các đồng xu) mà Chef kiếm được sau trò chơi này là bao nhiêu? 
 

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 một số nguyên N. 

 N dòng tiếp theo: với mỗi i, dòng thứ i chứa một số nguyên Ci và theo sau đó là Ci số nguyên 
Ai,1, Ai,2, …, ��,��. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số tiền lớn nhất mà Chef có thể kiếm được. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 104 

 1 ≤ Ci ≤ 10 với mọi i 

 1 ≤ Ai, j ≤ 105 với mọi i và j. 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): N = 1 

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 
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Output 

8 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Một phương án cho các bước đi tối ưu là: Chef lấy đồng xu với giá trị 5, Ramsay lấy 6, Chef 
lấy 2, Ramsay lấy 3, Chef lấy 1. Cuối cùng, Chef có 5 + 2 + 1 = 8 
 


