A. Ktoré je N-té?
Ferko dostal od učiteľa zadaných hrozne veľa čísel a jeho úlohou je odpovedať na jednoduchý
dotaz: „Ktoré z týchto čísel je N-té najmenšie?“ Ak to Ferko ani tento raz nedokáže, zopakuje
si druhú triedu už po tretíkrát. Preto vás teraz prosí, aby ste mu s touto úlohou pomohli...
Úloha:
Pretože čísel na vstupe môže byť hrozne veľa, budú zadané vo forme zjednotení intervalov.
Napríklad intervaly [2, 4], [6, 7] reprezentujú čísla {2,3,4,6,7}.
Ak sa nejaké číslo vyskytuje vo viacerých intervaloch, tak to číslo bude v záverečnej množine
uvedené práve toľkokrát, v koľkých intervaloch sa vyskytlo. Napríklad intervaly [2, 4], [3, 5]
reprezentujú čísla {2,3,3,4,4,5}.
Vašou úlohou bude pre každú vstupnú sadu intervalov zistiť a vypísať hodnotu N-tého
najmenšieho čísla v danej vstupnej sade. Pod pojmom N-té najmenšie myslíme také číslo,
ktoré by sa nachádzalo na N-tom indexe v poli (indexy číslujeme od 1), ak by sme všetky
čísla zo vstupu vložili do poľa a to vzostupne usporiadali. Napríklad pre čísla {1,2,3,3,4,4,5}
je štvrté najmenšie číslo 3, pretože to sa vyskytuje na štvrtom indexe v usporiadanom poli.
Formát vstupu:
Prvý riadok obsahuje číslo T, počet testovacích sád.
Prvý riadok každej sady obsahuje 2 čísla M a N, znamenajúce počet intervalov na vstupe
a index čísla, ktoré nás zaujíma (1 ≤ M ≤ 50), (1 ≤ N ≤ 2000 000 000). N nebude nikdy väčšie
ako počet všetkých čísel zadaných na vstupe.
Nasleduje M riadkov a každý z nich obsahuje 2 čísla x, y reprezentujúcich interval [x,y].
(-2000 000 000 ≤ x ≤ y ≤ 2000 000 000).
Formát výstupu:
Pre každú sadu vypíšte práve jeden riadok a v ňom práve jedno číslo. Toto číslo musí byť Nté najmenšie pre danú sadu.
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