
 

 

Chef and Dancing Steps 
 

Majd Ajaj là một trong những người đỗ co-chefs. Công việc của anh ta khá đơn giản, chỉ là nếm 
thử đồ ăn và đưa ra báo cáo về chất lượng của nó. Vô cùng đơn giản ư? Anh ta cũng nghĩ vậy, 
cho tới một ngày những co-chef khác làm một món cực kỳ cay, nó làm cho tai của Majd phun ra 
khói như đoàn tàu. Hai người trong số đó đã vận dụng tồi tệ nên Chef quyết định trục xuất cả hai 
người đó. 
 
Khi Majd cố gằng thuyết phục Chef, Chef đã cho anh ta một cơ hội. 
 
Chef cho Majd một danh mục chứa N điệu múa D1, D2, ..., DN, và một số nguyên M. Chef hỏi 
Majd Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn Chef đưa cho Majd hai số L và R, và Majd phải tính: 
 
Nhìn vào đoạn [L, R] trong danh mục các điệu múa, bài múa nào có thời gian nhỏ nhất nằm 
hoàn toàn trong đoạn [L, R], và phép XOR của các phần tử trong nó không nhỏ hơn M? 
 
Một bài múa là một dãy liên tiếp các điệu múa. Một bài múa bắt đầu từ điệu múa i và kết thúc ở 
điệu múa j được định nghĩa là [i, j]. Độ dài của bài múa [i, j] là j - i + 1. 
 
Mặc dù Majd là một người nếm xuất sắc nhưng anh ta không giỏi nhảy múa. Bạn có thể giúp anh 
ta tìm ra đáp án cho mỗi truy vấn không? Hoặc chỉ ra không có bài múa nào thỏa mãn. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, M và Q thể hiện độ dài của mảng, số 
được cho bởi Chef và số lượng truy vấn. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên D1, D2, ..., DN thể hiện danh sách các kiểu múa. 

• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên Li và Ri thể hiện truy vấn thứ i. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra Q dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương thể hiện câu trả lời 
tương ứng với mỗi truy vấn. Nếu Majd không thể tìm ra bài nhảy thỏa mãn thì in ra -1. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1000. 
• 1 ≤ N, Q ≤ 3*105. 
• 0 ≤ M ≤ 109. 
• 0 ≤ Di ≤ 109. 
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 3*105. 
• Tổng của Q trong tất cả các test không vượt quá 3*105. 

 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 7 2 
1 2 4 
1 3 
2 3 
3 3 3 
1 2 3 
1 2 
1 3 
2 2 

 

Output 

3 
-1 
2 
1 
-1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Test hỏi bài nhảy nhỏ nhất mà giá trị của nó lớn hơn hoặc bằng 7. 
Truy vấn đầu tiên hỏi bài nhảy nhỏ nhất thuộc đoạn [1, 3]. Các bài nhảy có thể là: { [1,1] [1,2] 
[1,3] [2,2] [2,3] [3,3]}, nhưng chỉ có bài nhảy [1, 3] thỏa mãn bởi giá trị của nó là 7. 
Với truy vấn thứ hai, không có bài nhảy nào có giá trị lớn hơn hoặc bằng 7. 
 
Ví dụ 2: Với truy vấn thứ hai, bài nhảy nhỏ nhất là [3,3]. 
 
 


