
 

 

Statistics Construction 
 

Chef Tobby nhờ Bhuvan xem lại cho kiến thức về xác suất thống kê để làm bài kiểm tra. Trong 
khi học về một vài sư phân phối, Bhuvan nhận ra sự thật rằng với phân phối đối xứng, mean và 
median (số bình quân và số trung vị) luôn luôn giống nhau. 
 
Chef Tobby hỏi Bhuvan về một trò chơi và nói với anh ta rằng nó sẽ sử dụng kiến thức mới tìm 
thấy của mình. Anh ra đặt ra tổng cộng 109 viên gạch nhỏ ở phía trước Bhuvan. Mỗi gạch có một 
số khác biệt được viết trên nó từ 1 đến 109.  
 

Chef Tobby cho Bhuvan một số nguyên N và hỏi anh ấy chọn N viên gạch khác nhau và sắp 
xếp lại thành một hàng để số trung vị của số bình quân của mảng con nằm trong đoạn [N-1, N+1] 
(tính cả hai đầu mút). Số trung vị của mảng con có độ dài chẵn là số bình quân của hai phần tử ở 
giữa sau khi mảng con đã được sắp xếp. 
 
Bhuvan nhận ra rằng cuốn sách của anh ấy không có chỉ dẫn cho việc giải bài toán này. Hãy giúp 
anh ấy. 
 
Nếu không có cách nào giải quyết được, hãy in ra -1. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa T – số test. 

• T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên N. 

Dữ liệu ra 

• Nếu không có cách giải quyết, in ra -1. 
• Nếu tồn tại cách giải quyết, in ra N số nguyên thể hiện các phần tử của mảng A thỏa mãn 

các điều kiện phía trên. Trong trường hợp nhiều kết quả tồn tại, bạn có thể in ra bất cứ kết 
quả nào. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 20 
• 1 ≤ N ≤ 100 
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Ví dụ  

Input 

3 
1 
2 
3 

Output 

1 
1 2 
1 2 3 

 

Giải thích 

Ở test 3, các mảng con và số trung vị là: 
• {1}, trung vị = 1 
• {2}, trung vị = 2 
• {3}, trung vị = 3 
• {1, 2}, trung vị = 1.5 
• {2, 3}, trung vị = 2.5 
• {1, 2, 3}, trung vị = 2 

Số bình quân là 2, nằm trong đoạn [2, 4] 
 


