
 

Balsa For The Th  

Spread the Word 
 

Cuộc thi Snackdown 2019 sắp diễn ra! Mọi người đang truyền tai nhau về cuộc thi này. 

Có N người được đánh số từ 1 đến N. Ban đầu, chỉ có người 1 biết về Snackdown. Cứ mỗi ngày, 
những người đã biết về Snackdown sẽ nói cho những người khác về cuộc thi này. Với mỗi i, 
người thứ i có thể nói cho Ai người mỗi ngày. Mọi người truyền bá thông tin cho những người 
không biết về Snackdown theo thứ tự tăng dần chỉ số của họ; giả định rằng không có hai người 
nói với một người khác về Snackdown cùng một lúc. Mỗi người chỉ được phép bắt đầu nói với 
những người khác về Snackdown kể từ ngày sau khi anh ta / cô ấy được biết về cuộc thi đó 
(người 1 đã có thể bắt đầu nói với những người khác vào ngày 1). Vậy phải mất bao nhiêu ngày 
để tất cả mọi người biết về Snackdown? 

 

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. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số ngày để tất cả mọi người biết đến 
cuộc thi. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 2 ≤ N ≤ 105 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
 0 ≤ Ai ≤ N với mọi i.  
 1 ≤ A1 

 

 

Snackdown 2019 Qualifier 



Ví dụ  

Input 

2 
7 
2 1 1 5 5 5 5 
5 
5 1 3 2 1 

 

Output 

2 
1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Trong ngày 1, người 1 nói với người 2 và người 3 về Snackdown. Trong ngày thứ 2, ba 
người đầu tiên đã biết về cuộc thi, do đó họ có thể nói cho 2 + 1 + 1 = 4 người trong một ngày. 
Có nghĩa là bốn người cuối cùng sẽ biết về Snackdown trong ngày 2. Do đó tổng số ngày cần 
thiết là 2.  

Ví dụ 2: Cứ mỗi ngày, người 1 có thể nói cho 5 người biết về Snackdown. Do đó chỉ trong ngày 
đầu tiên, anh ấy có thể dễ dàng nói được cho tất cả mọi người. Vậy tổng số ngày cần thiết là 1.  

 


