
Zadanie: KAG

Kaglony

Etap III, dzie« II, plik ¹ródªowy kag.*, dost¦pna pami¦¢ 32MB 1-04-2004

Kaglony to narodowa ulubiona potrawa mieszka«ców Bajtocji. Kaglony maj¡ bardzo charaktery-
styczn¡ budow¦. Glon skªadaj¡cy si¦ z jednej komórki jest kaglonem. Maj¡c dwa kaglony K1 i K2,
mo»na je poª¡czy¢ w nast¦puj¡cy sposób:

• bior¡c wszystkie komórki z K1 i K2, oraz wszystkie poª¡czenia z K1 i K2,

• bior¡c wszystkie komórki z K1 i K2, wszystkie poª¡czenia z K1 i K2, oraz dodaj¡c nowe
poª¡czenia: ka»d¡ komórk¦ z K1 ª¡czymy z ka»d¡ komórk¡ z K2.

Otrzymujemy w wyniku nowy kaglon K.
Niestety niedawno wrogie pa«stwo Bitocji rozpocz¦ªo sprzeda» glonów imituj¡cych kaglony. Glony

te s¡ na tyle podobne »e na pierwszy rzut oka trudno odró»ni¢ je od oryginaªu, dlatego te» rz¡d
Bajtocji poprosiª Ci¦ o napisanie programu, który umo»liwiªby sprawdzanie czy dany glon jest ka-
glonem.

Zadanie

Napisz program który:

• wczyta ze standardowego wej±cia opisy glonów,

• sprawdzi które z nich s¡ poprawnymi kaglonami,

• zapisze na standardowym wyj±ciu odpowied¹.

Wej±cie

W pierwszym wierszu standardowego wej±cia zapisania jest jedna liczba caªkowita k, 1 ≤ k ≤ 10,
liczba badanych glonów. W kolejnych wierszach zapisane jest k opisów glonów. Pojedynczy opis ma
nast¦puj¡c¡ posta¢: w pierwszym wierszu zapisane s¡ dwie liczby caªkowite oddzielone pojedynczym
odst¦pem n i m, 1 ≤ n ≤ 10 000, 0 ≤ m ≤ 100 000, odpowiednio liczba komórek i liczba poª¡cze«.
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Komórki s¡ ponumerowane od 1 do n. W kolejnych m wierszach opisane s¡ poª¡czenia, w ka»dym
z tych wierszy zapisano dwie liczby caªkowite oddzielone pojedynczym odst¦pem a, b, a 6= b, 1 ≤
a, b ≤ n, oznaczaj¡ce, »e komórki a i b s¡ poª¡czone. Ka»de poª¡czenie wymienione jest jeden raz.

Wyj±cie

Na standardowym wyj±ciu nale»y zapisa¢ k wierszy. W i�tym wierszy nale»y zapisa¢ jedno sªowo:

• TAK � je±li i�ty glon jest poprawnym kaglonem,

• NIE � wpp.
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