
Strength or intellect 

Program name: soi.cpp/soi.pas 

Input: Standard input 

Output: Standard output 

Time limit: 2s/test 

 

Nhân vật trong trò chơi của bạn có 2 thông số: sức mạnh và độ thông minh. Ban đầu, cả hai chỉ số 

này đều bằng 1. Để nâng cao giá trị này, bạn có thể thực hiện một số nhiệm vụ có trong trò chơi. Mỗi 

nhiệm vụ được biểu diễn bằng 3 chỉ số (x,y,z) thể hiện rằng: để hoàn thành nhiệm vụ này, sức mạnh 

cần có ít nhất là x hoặc độ thông minh cần có ít nhất là y, và bạn sẽ được z điểm kinh nghiệm sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 1 điểm kinh nghiệm có thể nâng giá trị của sức mạnh hoặc độ thông minh lên 

1 tùy theo lựa chọn của bạn. 

 

Việc thực hiện các nhiệm vụ có thể diễn ra theo thứ tự tùy ý, tuy nhiên mỗi nhiệm vụ chỉ được làm 

không quá 1 lần. Tính số nhiệm vụ tối đa nhân vật của bạn có thể làm được. 

 

Input: 

- Dòng đầu tiên chứa số N là số lượng nhiệm vụ (0 < N <= 50) 

- 3 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên dương không vượt quá 1000 cách nhau bởi 

dấu cách. Số thứ i trong các dòng lần lượt mô tả yêu cầu sức mạnh, yêu cầu thông minh và 

điểm kinh nghiệm đạt được của nhiệm vụ thứ i 

Output: 

- 1 dòng duy nhất là số lượng nhiệm vụ có thể thực hiện được 

Example: 

Input Output 

2 
1 2 
1 2 
1 2 

2 
(Hoàn thành nhiệm vụ 1 trước, sau đó với 1 
điểm kinh nghiệm công vào sức mạnh hoặc 
thông minh, bạn sẽ làm được nhiệm vụ 2) 

5 
1 3 1 10 3 
1 1 3 20 3 
2 1 1 5 1 

4 

 


