
 

Chef and Ballons 

Hôm nay một chiếc máy bay đã bị cướp bởi môt thằng khùng. Tất cả các hành khách trên 
chuyên bay bị bắt làm con tin. Trong số đó có Chef. 

He invited one of the passengers to play a game with him. If he loses the game, he will 
release all the passengers, otherwise he will kill all of them. A high risk affair it is. 

Thằng khùng mời một trong những hành khách chơi game với anh ta. Nếu hắn thua, hắn sẽ 
thả hết hành khách, ngược lại hắn sẽ giết tất cả mọi người. Đây là một trò chơi rất nhiều rủi 
ro. 

Chef tình nguyên chơi trò chơi này. Anh sẽ bị bịt mắt khi chơi. Thằng khùng lấy ra một bao 
đen lớn từ trong túi hắn. Mọi thứ trong bao đều không thể nhìn thấy được. Hắn nói Chef rằng 
trong túi có R bóng đỏ, G bóng xanh lá cây và B bóng xanh dương. 

Hắn yêu cầu Chef lấy ra một số quả bóng từ cái bao sao cho có tối thiểu K quả bóng có cùng 
màu và đưa cho hắn. Nếu các quả bóng lấy ra mà không có tối thiểu K quả bóng cùng màu 
thì hắn sẽ giết hết mọi người. Chef rất sợ và muốn hoàn thành trò chơi càng nhanh càng tốt, 
anh muốn lấy ra số lượng bóng ít nhất sao cho vẫn cứu được mọi người. Bạn có thể giúp 
Chef tìm ra số lượng nhỏ nhất bóng mà anh ta phải lấy ra. 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test 
như sau. 

Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng R, G và B. 

Dòng thứ hai chỉ chứa duy nhất một số nguyên K. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi bộ test, xuất ra trên một dòng duy nhất một số nguyên – số lượng nhỏ nhất bóng mà 
Chef cần phải lấy ra. 

Giới hạn 

 1 ≤ T ≤ 1000 
 1 ≤ R, G, B ≤ 109 
 1 ≤ K ≤ max{R, G, B} 

April Long Challenge 2016 

http://campus.codechef.com/APR16TST/problems/CHBLLNS/


Ràng buộc 

 Subtask 1 (44 điểm): 1 ≤ R, G, B ≤ 10 

 Subtask 2 (56 điểm): không có ràng buộc thêm. 

Ví dụ 

Input: 

2 

3 3 3 

1 

3 3 3 

2 

Output: 

1 

4 

Giải thích 

Test ví dụ 2. Trong trường hợp xấu nhất cả ba quả bóng đầu tiên đều khác màu nhau thì sau 
quả bóng thứ tư Chef sẽ có hai quả bóng cùng màu. Vì vậy, Chef phải lấy 4 qua bóng. 
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