
Gołębie
RNO bardzo nie lubi gołębi. Każdego ranka gdy patrzy przez okno, widzi je jak sobie siedzą na
gałęziach drzew i wiadomo co robią na przechodniów. Pewnego dnia postanowił raz na zawsze
skończyć z nimi. Zadzwonił do swoich kolegów, którzy mieszkają w tym samym bloku co on i
umówił się na pewną akcję. Wszyscy koledzy mają broń pneumatyczną :-). RNO, oczywiście, też
ma broń.

Wbrew pozorom RNO jest bardzo łagodny i nie chce robić masakry na osiedlu. Jak zwykle
postawił sobie pewien cel optymalizacyjny. Chce zużyć jak najmniej pocisków, jednocześnie
zabijając jak najwięcej gołębi. Aby nie było sytuacji, w której strzał jednego kolegi płoszy gołębie
drugiemu, wszyscy mają za zadanie strzelić (o ile mają w ogóle strzelać) w tym samym
momencie. Sygnał poda RNO przez krótkofalówkę.
Każdy gołąb otrzymał od RNO unikatowy numer ze zbioru {1,2,...,m}. Koledzy zajęli już swoje
pozycje i przekazali RNO numery gołębi, które są w stanie ustrzelić.

RNO zastanawia się ile gołębi może ustrzelić wraz z kolegami, gdyż nie ma sensu robić hałasu
jeśli możliwe jest ustrzelenie zbyt małej liczby gołębi. Lepiej bowiem poczekać i .....

Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie maksymalnej liczby gołębi, jakie może utrzelić RNO wraz z
kolegami.

Wejście

W pierwszym wierszu dane są dwie liczby n,m oddzielone pojedynczym odstępem
(1≤n,m≤5000), oznaczające liczbę osób które mają broń (RNO jest wśród nich) oraz liczbę
gołębi. Następnie podane są numery gołębi, które mogą ustrzelić poszczególne osoby. W i+1-
szym wierszu znajduje się lista numerów gołębi, które może ustrzelić osoba z numerem i. Każda
lista podana jest w następujący sposób. Pierwsza liczba całkowita ni mówi ile jest w niej
numerów; następnie znajduje się ni numerów gołębi.

Wyjście

Na wyjściu wypisz tylko jedną liczbę, mówiącą ile co najwyżej gołębi można ustrzelić przy
założeniu, że każda osoba strzela co najwyżej jednym pociskiem (jeden strzał zabija tylko
jednego gołębia).

Przykład

Dla danych wejściowych

4 5
3 1 2 3
2 1 5
3 1 2 3
3 1 3 4



poprawną odpowiedzią jest

4

Na przykład osoba nr 1 strzela do gołębia 1, osoba nr 2 strzela do gołebia nr 5, osoba nr 3
strzela do gołębia nr 2, a osoba nr 4 strzela do gołębia z numerem 3. W ten sposób przeżyje
tylko jeden gołąb --- ten z numerem 4. Trudno.

Przykład 2

Dla danych wejściowych

2 1
1 1
1 1

poprawną odpowiedzią jest

1

Nie ma sensu aby obie osoby strzelały do tego samego gołębia. Wystarczy, że RNO załatwi tę
sprawę indywidualnie.

Skomentuj

http://rafal-nowak.blogspot.com/2008/01/gobie-na-spojpl.html
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