
 

 

Chef Drinks Coke 
 

 

Chef đã ghé một cửa hàng để mua một chai coke. Trong cửa hàng này, họ có N chai coke được đánh 
số từ 1 đến N. Với mọi i, nhiệt độ hiện tại của chai thứ i là Ci và giá của nó là Pi. 
 
Sau khi mua một chai, Chef ngay lập tức đi bộ về nhà. Khi về tới nơi, anh ấy muốn uống luôn chai coke 
đó. Chef mất M phút để đi bộ từ cửa hàng về nhà. 
 
Nhiệt độ thực tế ngoài trời là K. Khi một chai coke trong điều kiện ngoài trời, nhiệt độ của nó sẽ bằng 
nhiệt độ thực tế ngoài trời. Cụ thể: nếu nhiệt độ của nó là t ở một vài thời điểm: 
 

 Nếu t > K + 1 thì một phút sau đó, nhiệt độ của nó sẽ là t - 1 

 Nếu t < K − 1 thì một phút sau đó, nhiệt độ của nó sẽ là t + 1 

 Nếu K – 1 ≤ t ≤ K + 1 thì một phút sau đó, nhiệt độ của nó sẽ là K 

 
Khi chef uống coke từ một chai, anh ấy muốn nhiệt độ của nó phải nằm trong đoạn từ L đến R. Hãy 
tìm ra chai coke rẻ nhất với các điều kiện đã cho trên hoặc xác định rằng không thể mua được một chai 
coke nào phù hợp. 

 

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 năm số nguyên N, M, K, L và R. 

 N dòng tiếp theo, với mọi i (1 ≤ i ≤ N) dòng thứ i chứa hai số nguyên Ci và Pi. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá của chai coke mà Chef nên mua hoặc  
-1 nếu không thể mua đượ chai coke nào thỏa mãn hết các điều kiện của Chef. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ M ≤ 100 

 |Ci| ≤ 50 với mọi i 

 |K| ≤ 50 
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 −50 ≤ L ≤ R ≤ 50 

 1 ≤ Pi ≤ 106 với mọi i 

 

Ví dụ  

Input 

3 
3 2 5 4 6 
1 6 
2 8 
8 10 
3 5 10 20 30 
21 20 
22 22 
23 23 

Output 

8 
-1 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef nên mua chai thứ hai (giá bằng 8), mặc dù chai thứ nhất rẻ hơn. Nếu Chef mua 
chai thứ nhất thì nhiệt độ của nó sẽ bằng 3 khi Chef về đến nhà, nó nằm ngoài đoạn [4, 6]. 

 Ví dụ 2: Dù Chef mua chai nào đi nữa thì jhi anh ấy trở về nhà, nhiệt độ của nó đều thấp hơn 
20. Do đó sẽ không có chai coke nào ở cửa hiệu đáp ứng được.  

 

 

 


