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Och, jak ja nie cierpi¦ tych wstr¦tnych asystentów. Znowu mi aparatur¦
¹le poustawiali.

 profesor
Zadanie F:

Prezentacja

Profesor stara si¦ o przyznanie bardzo presti»owego grantu naukowego. eby go dosta¢, musi przeprowadzi¢
prezentacj¦ swoich dotychczasowych osi¡gni¦¢.
Przygotowaª ju» bardzo skomplikowany system kolb laboratoryjnych poª¡czonych szklanymi rurkami. Kolby s¡
ustawione na specjalnym stojaku, jedna nad drug¡. Rurki ª¡cz¡ niektóre z nich i pozwalaj¡ spªywa¢ cieczom w
dóª.
Ta skomplikowana aparatura pozwoli przeprowadzi¢ nast¦puj¡cy eksperyment:

• Profesor podª¡czy specjalne gumowe w¦»e do czterech wybranych kolb. Dwa z nich posªu»¡ do podania cieczy
do systemu, a dwa do wyprowadzenia.
• Przez jeden z gumowych w¦»y zostanie podana ciecz »óªta, a przez drugi niebieska. Obie zaczn¡ spªywa¢
przez wszystkie szklane rurki w dóª do innych kolb i by¢ mo»e ze sob¡ miesza¢.
• Bardzo wa»ne dla powodzenia prezentacji jest, aby ró»ne kolory nie mieszaªy si¦ w kolbach, do których
podª¡czone s¡ dwa gumowe w¦»e podaj¡ce ciecze.
Profesor oczekuje, »e w jednym z odprowadzaj¡cych w¦»y pojawi si¦ ciecz »óªta, a w drugim zielona, która powstaje
przy kontakcie cieczy »óªtej z niebiesk¡. Caªo±¢ powinna wypa±¢ bardzo spektakularnie.
Profesor musi wybra¢ kolby, w których wywierci dziury potrzebne do podª¡czenia w¦»y. Niestety zachodzi
obawa, »e maªo rozgarni¦ci asystenci pomyl¡ si¦ przy ustawianiu aparatury i odwróc¡ caªy system kolb do góry
nogami. Wtedy ciecz popªynie przez kolby w caªkiem inny sposób, a nie b¦dzie czasu, »eby wywierci¢ nowe otwory.
Profesor b¦dzie musiaª wykorzysta¢ te, które przygotowaª, by¢ mo»e podª¡czaj¡c gumowe w¦»e w inny sposób.
Pomó» profesorowi wybra¢ cztery kolby tak, by spektakularny eksperyment udaª si¦ przy obu ustawieniach systemu.

Wej±cie
Pierwsza linia wej±cia zawiera maª¡ liczb¦ caªkowit¡ T  liczb¦ zestawów danych wyst¦puj¡cych kolejno po
sobie. Opis pojedynczego zestawu jest nast¦puj¡cy:
W pierwszej linii znajduje si¦ liczba 1 ≤ n ≤ 2000 kolb i liczba 1 ≤ m ≤ 4000000 szklanych rurek. W kolejnych
m liniach znajduj¡ si¦ po dwie ró»ne liczby a oraz b oddzielone spacj¡, oznaczaj¡ce rurk¦ ª¡cz¡ca kolb¦ a z kolb¡
b. W ustawieniu przygotowanym przez profesora kolba a znajduje si¦ wy»ej i ciecz spªywa z niej do kolby b.

Wyj±cie
Dla ka»dego zestawu danych nale»y wypisa¢ `TAK´ , je»eli mo»na odpowiednio wybra¢ kolby, lub `NIE´ w
przeciwnym wypadku.
Dost¦pna pami¦¢:
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