
 

Balsa For The Th  

Chef and K Segments 
 

Chef có một bài tập khó để làm. Anh ta có N đoạn [l1, r1], [l2, r2], …, [lN, rN] trên trục x. Một tập 
con K của N đoạn chứa K đoạn. Với mỗi tập con K,  giao điểm của tất cả K đoạn là tập hợp 
những điểm thuộc tất cả K đoạn. Giao điểm của các đoạn cũng là một đoạn. Độ dài của một đoạn 
[l, r] là r – l. Chef đang hỏi bạn tìm độ dài lớn nhất của giao điểm của tất cả những tập con K. 

 

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 in ra hai số nguyên N và K. 

 N dòng tiếp theo. Với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên li và ri. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – độ dài lớn nhất của đoạn giao nhau 
chung. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ K ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ li ≤ ri ≤ 109  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5 * 105 

 

Subtask 

Subtask #1 (50 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 104 

Subtask #2 (50 điểm): ràng buộc gốc 

 

Snackdown 2019 Round 1-B 



Ví dụ 

Input 

1 
3 2 
1 6 
2 4 
3 6 

Output 

3 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Một tập hợp 2 là một cặp đoạn. Đoạn giao nhau chung của tất cả các cặp là 

 Với đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai, giao nhau là đoạn [2, 4] có độ dài 2  

 Với đoạn thứ hai và đoạn thứ ba, giao nhau là đoạn [3, 4] với độ dài 1  

 Với đoạn thứ nhất và đoạn thứ ba, giao nhau là đoạn [3, 6] với độ dài 3 

 


