
 

 

Survive in Chocoland 
 

Bạn là một người nghèo ở ChocoLand. Ở đây, mọi người ăn sô cô la hằng ngày thay cho đồ ăn 
bình thường. Chỉ có một cửa hàng ở gần nhà bạn. Cửa hàng này đóng cửa vào thứ bảy và mở cửa 
tất cả những ngày khác. Bạn có thể mua nhiều nhất là một hộp chứa N viên sô cô la từ cửa hàng 
này mỗi ngày nó mở cửa. 

Hiện tại đang là thứ hai, bạn cần tồn tại S ngày nữa (tính cả ngày hiện tại). Bạn phải ăn ít nhất K 
viên sô cô la mỗi ngày (kể cả hôm nay) để sống. 

Tính số ngày ít nhất bạn cần mua từ cửa hàng để có thể tồn tại trong S ngày nữa hoặc chỉ ra 
không thể tồn tại được. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứ T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, K và S thể hiện số lượng viên sô cô la 
trong một hộp, số lượng sô cô la bạn ăn mỗi ngày để sống và số ngày tiếp theo bạn cần 
tồn tại. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số ngày ít nhất bạn cần mua đồ ở cửa 
hàng để tồn tại, hoặc in ra -1 nếu bạn không thể sống sót qua S ngày nữa. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ K ≤ 100 
• 1 ≤ S ≤ 1000 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
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16 2 10 
50 48 7 
 
Output: 
2 
-1 
 
Giải thích: 
 
Ví dụ 1: Một lời giải thỏa mãn là mua một hộp vào ngảy 1 (thứ hai), nó vừa đủ để ăn hộp ấy cho 
tới ngày 8 (thứ ba).  Giờ, vào ngày 9 (thứ tư), bạn mua một hộp khác vừa sử dụng những viên sô 
cô la đó để sống ngày 9 và 10. 
 
Ví dụ 2: Bạn sẽ không thể sống kể cả bạn mua đồ ở cửa hàng mọi ngày trừ ngày thứ bảy. 


