
 

Coloring A Tree 
 
Bạn có một cây chứa N đỉnh. Bạ
các cặp đỉnh có cùng màu thì tất c
cách khác, với hai đỉnh u, v bất k
cũng cần có màu giống với màu c
 
Tìm số cách tô màu cho cây sao cho th
sẽ in ra phần dư của nó với 109 + 7
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input ch
 Với mỗi test, dòng đầu tiên ch

số màu. 
 N-1 dòng sau, mỗi dòng ch

ui và vi trên cây. 
 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một dòng ch
 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 50 
 1 ≤ n, k ≤ 50 
 1 ≤ ui, vi ≤ n 
 ui ≠ vi 

 
Ví dụ: 
 
Input 
3 
3 2 
1 2 
2 3 
3 1 
1 2 
2 3 
4 3 
1 2 
2 3 
2 4 
 

ạn muốn tô màu các đỉnh của cây thuộc một trong 
t cả các đỉnh thuộc đường nối giữa chúng cũng có c
t kỳ có cùng màu, tất cả các đỉnh thuộc đường n

i màu của u ( hoặc cùng màu với v, bởi u và v có cùng màu ).

cách tô màu cho cây sao cho thỏa mãn tính chất trên. Bởi kết quả có th
+ 7. 

  

a input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
ên chứa 2 số nguyên N và K lần lượt là số đỉnh của cây l

òng chứa 2 số nguyên ui, vi, thể hiện có một cạnh giữa hai đỉnh 

t dòng chứa số cách tô màu cho cây. 
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t trong K màu sao cho 
ũng có cùng màu. Nói 

ng nối giữa chúng 
có cùng màu ). 

có thể rất lớn nên bạn 

ố đỉnh của cây là tổng 

ể hiện có một cạnh giữa hai đỉnh 

Elimination Round 



Output: 
6 
1 
39 
 

Giải thích: 

Ví dụ 1. Bạn có cho các đỉnh theo 6 cách sau:  {1, 1, 1}, {2, 2, 2}, {1, 2, 2}, {1, 1, 2}, {2, 1, 1}, 
{2, 2, 1}. Chú ý rằng bạn không thể tô màu {1, 2, 1} bởi các đỉnh trên đường nối đỉnh 1 và 3 là 
1, 2, 3 không có cùng màu. Bạn có thể thấy màu của đỉnh 2 không giống với đỉnh 1 và 3. 
Ví dụ 2. Chỉ có duy nhất một cách tô màu là tất cả các đỉnh đều có màu 1. 
 


