
 

 

The Lost Arithmetic Sequences 
 

Jem thậm chí còn không thể hoàn thành một nửa bài tập về nhà trong lớp học “Kĩ năng nâng cao 
thuật toán”. Giáo viên rất buồn và giao cho anh ấy một bài toán cuối cùng để giải quyết. Nếu anh 
ấy không thể hoàn thành nó thì anh ấy sẽ trượt khóa học này. 

Jem được cho một dãy A gồm N số nguyên. Giáo viên đề nghị anh ấy bỏ đi chính xác một số 
trong dãy để khiến cho dãy đó trở thành một cấp số cộng. 

Jem muốn hỏi giáo viên về định nghĩa thế nào là cấp số cộng nhưng anh ấy chợt nhớ anh ấy đã 
nghe thuật ngữ đó ở tiết học cuối tuần. Bây giờ “mạng sống” của anh ấy nằm trong tay bạn. 
 
Mặt khác, bạn được cung cấp định nghĩa về cấp số cộng. Cấp số cộng là một chuỗi các số, ở đó 
khoảng cách giữa hai số liên tiếp bất kì là bằng nhau. 
 

Dữ liệu vào 

• Dữ liệu vào chứa nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số test. Mỗi 
test gồm 2 dòng được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên biểu diễn mảng A. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên duy nhất là số mà bạn bỏ đi khỏi dãy. Nếu có nhiều 
hơn một đáp án, in ra số nhỏ nhất. Nếu không có đáp án nào, in ra -1. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 2 ≤ N ≤ 105 
• 0 ≤ Ai ≤ 109 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
2 
3 4 
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4 
1 5 3 4 
6 
2 4 6 7 8 10 
 
Output: 
3 
-1 
7 
 

 Giải thích 

Test 1: Một dãy số chứa duy nhất một số nguyên thì cũng được xem là một cấp số cộng nên bạn 
có thể bỏ đi bất cứ số nào trong dãy. Tuy nhiên chúng ta cần in ra kết quả nhỏ nhất là 3. 
Test 2: không có đáp án nào vì trong số các dãy [1, 3, 4], [1, 5, 3], [1, 5, 4], [5, 3, 4] không dãy 
nào là cấp số cộng. 
Test 3: Chỉ có một cách để tạo ra cấp số cộng là di chuyển số 7 để chúng ta có dãy: [2, 4, 6, 8, 
10]. 
	


