
 

 

Lazy Jem 
 

Jem cực kỳ nổi tiếng ở trường với sự lười biếng. Anh ta để lại mọi thứ cho tới phút cuối cùng. 
Lúc này Jem có N bài tập trong lớp “Kĩ năng nâng cao thuật toán”. Những bài tập này phải nộp 
vào ngày mai và như bạn có thể đoán, anh ta chưa hề đụng vào bất kỳ bài nào. May mắn là anh ta 
lúc nào cũng có kế hoạch. 

Đầu tiên là anh ta mua một lon Red Bull và sau đó làm việc chăm chỉ nhất có thể. Dưới đây là 
cách anh ta sử dụng thời gian còn lại: 

Jem sẽ không giải lao cho tới khi kết thúc được một nửa số bài còn lại. Nói cách khác, nếu N là 
chẵn thì anh ấy sẽ giải lao lần đầu tiên sau khi làm xong N / 2 bài. Nếu N là lẻ thì sẽ giải lao sau 
khi làm xong (N + 1) / 2 bài. Mỗi lần giải lao kéo dài B phút. Ban đầu, M phút để giải một bài 
tập, sau mỗi lần giải lao, anh ta sẽ mất gấp đôi thời gian để giải một bài, tức là 2 * M phút cho 
mỗi bài sau khi giải lao. 

Jem sẽ bắt đầu làm sớm và hỏi bạn thời gian cần thiết để anh ta làm xong đống bài tập đó! 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số lượng test. 
• T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên N, B và M biểu diễn một test. 

 
Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số trên một dòng thể hiện thời gian Jem cần ( tính theo phút ). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N, B, M ≤ 108 

 

 Ví dụ 

 
Input: 
2 
9 1 2 
123456 123456 123456 
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Output: 
45 
131351258112 

  

Giải thích 

Trong test đầu tiên, Jem sẽ thực hiện như sau: 
• Ban đầu, Jem có 9 bài cần làm. Bởi vì nó là số lẻ, Jem sẽ hoàn thành (9 + 1) / 2 = 5 bài 
đầu tiên với tốc độ là 2 phút/bài. 

• Sau đó, Jem nghỉ giải lao 1 phút. 
• Lúc này anh ta có 4 bài cần làm, do là số chẵn nên Jem sẽ giải 4 / 2 = 2 bài tiếp theo. Tốc 
độ của anh ta sau lần nghỉ đầu tiên là 4 phút/bài. 

• Anh ta lại nghỉ giải lao 1 phút. 
• Còn lại 2 bài tập lúc này, anh ta làm thêm một bài hết 8 phút. 
• Nghỉ giải lao 1 phút. 
• Anh ta giải bài cuối cùng trong 16 phút. 

Do đó thời gian Jem cần = 5 × 2 + 1 + 2 × 4 + 1 + 8 + 1 + 16 = 45 

 
 
 


