
 

 

Chef in Evil Land 

 
Gần đây Chef đã di chuyển đến một đất nước ma quái. Trong đất nước này, chỉ có một ngân hàng 
duy nhất cung cấp N gói tiết kiệm (được đánh số từ 1 đến N).  
 
Ban đầu, Chef có 1 đồng trong tài khoản của anh ấy. Anh ấy có thể chọn gói gửi tiết kiệm của ngân 
hàng trong thời hạn tùy thích, theo bất cứ thứ tự nào; mỗi kế hoạch có thể được chọn số lần tùy ý. 
Đối với mỗi i, bất cứ khi nào Chef chọn gói tiết kiệm thứ i, số tiền trong tài khoản ngân hàng của 
anh ấy sẽ được nhân với hệ số lãi suất Pi của gói này (bất cứ khi nào anh ấy chọn lại gói này, số 
lượng xu lại được nhân với Pi). 
 
Do ngân hàng ở trong đất nước ma quái nên nó cũng rất ma quái. Nó luôn lưu trữ số tiền trong mỗi 
tài khoản với phần dư cho M. Thật kỳ lạ, M là một số nguyên tố. 

Chef biết rằng anh ta sẽ trúng giải thưởng nếu số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ta lên 
bằng đúng F. Ngân hàng không muốn Chef giành chiến thắng, vì vậy họ đã quyết định loại bỏ một 
số gói tiết kiệm. 

Bạn là người đứng đầu ngân hàng ma quái. Do đó, bạn hãy xác định số lượng gói tiết kiệm tối 
thiểu phải loại bỏ để Chef không bao giờ có thể giành được phần thưởng. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau:  

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, M và F. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên P1, P2, …, PN.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các gói tiết kiệm tối thiểu phải loại 
bỏ.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50 

 1 ≤ N ≤ 104 

 1 ≤ M ≤ 2*105 

 M là số nguyên tố 
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 0 ≤ F < M 

 0 ≤ Pi < M với mọi i 

 F ≠ 1 
 

Ví dụ  

Input 

4 
2 5 3 
2 4 
2 3 2 
1 2 
7 7 0 
4 1 3 2 0 6 5 
10 11 2 
9 1 10 4 5 8 2 3 6 0 

Output 

1 
1 
1 
4 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef đã thành công khi có 3 đồng trong tài khoản ngân hàng. Anh ấy có thể có 
được nó bằng cách chọn gói 1 và sau đó là gói 2, bởi vì anh ấy sẽ có được:  
(2 * 4) % 5 = 3 đồng.  
Chỉ cần bỏ gói tiết kiệm 1 thì Chef sẽ không thể có được 3 đồng. vì anh ấy chỉ có thể nhân 
lượng tiền trong tài khoản của mình với 4.   

 
 Ví dụ 3: Kì lạ thay, Chef đã thành công khi không có một đồng nào trong tài khoản. Chỉ 

có một cách để đạt được điều đó là nhân tài khoản của anh ấy với 0. Do đó chúng ta cần 
loại bỏ gói tiết kiệm 5.  

 


