
 

 

Chef and Fruits 
Hôm nay là sinh nhật của Chef. Mẹ anh muốn làm bất ngờ anh ta với những món quà trái 
cây: 2 rổ trái cây. Rổ thứ nhất chứa N trái táo, và rổ thứ hai chứa M trái cam. Chef rất thích 
thích táo và cam nhưng anh ta thích chúng như nhau, do vậy nên anh ta muốn độ chệnh lệch 
giữa số táo và số cam mà anh ta có là ít nhất có thể. Để làm vậy, anh ta có thể mua một trái 
táo hoặc một trái cam với giá là 1 đồng vàng. Chef có thể mua K lần (vì anh ta chỉ có K đồng 
vàng trong túi) để tối thiểu hóa độ chênh lệch. 

Chef khá bận trong việc tổ chức bữa tiệc sinh nhật của anh ta để nó thật hoàn hảo, và vì vậy, 
anh ta để lại việc này cho bạn thân của anh — là bạn. Hãy giúp anh ta tìm được độ chênh 
lệch tối thiểu anh ta có thể có giữa số lượng tao và số lượng cam anh ta có? 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu chứa một số nguyên T là số lượng bộ dữ liệu. Dòng đầu tiên và 
cũng là dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng 
— N, M và K — là số lượng táo, cam và số đồng vàng mà Chef có. 

Dữ liệu ra 

Mỗi bộ dữ liệu, xuất ra độ chênh lệch nhỏ nhất có thể giữa số táo và số cam. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N, M, K ≤ 100 

Ví dụ 
Input 

3 

3 4 1 

5 2 1 

3 4 3 

Output 

0 

2 

0 

Giải thích 

 Bộ dữ liệu 1: Chef sẽ mua một trái táo và trả một đồng và có số tao và cam bằng 
nhau. 
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 Bộ dữ liệu 2: Chef sẽ mua một trái cam và trả một đồng vàng và sẽ có 5 trái táo và 3 
trái cam. 

 


