
 

 

Sticks 
 
Chef và em trai đang chơi với những chiếc đũa. Ban đầu, Chef có N đũa với độ dài là A1, A2, …, 
AN. Anh ta nên đưa cho em trai ít nhất K chiếc đũa. Sau đó, em của Chef sẽ chọn 4 chiếc đũa và 
dùng chúng để tạo thành một hình chữ nhật (hình vuông cũng là một hình chữ nhật). Chef không 
muốn em trai mình bẻ gãy bất kỳ chiếc đũa nào, nên mỗi chiếc đũa cần có chiều dài đúng bằng 
cạnh của hình chữ nhật. 
 
Em của Chef muốn hình chữ nhật mình tạo ra có diện tích lớn nhất có thể, còn Chef lại muốn nó 
nhỏ nhất có thể. Vì thế Chef muốn chọn những chiếc đũa để đưa cho em mình sao cho chúng 
không tạo được hình chữ nhật; nếu điều đó là không thể, anh ta muốn chọn những chiếc đũa sao 
cho diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là nhỏ nhất. 
 
Bạn có thể tìm ra diện tích của hình chữ nhật kết quả (hoặc chỉ ra không thể tạo được hình chữ 
nhật nào) nếu cả Chef và em trai đều chơi tối ưu không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như 
sau 

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – diện tích của hình chữ nhật hoặc -1 
nếu Chef có thể đưa cho em trai những cái đũa để không tạo được hình chữ nhật. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100  
• 1 ≤ N ≤ 105  
• 0 ≤ K ≤ N  
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105  
• 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 

Ví dụ 
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Output: 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Chef cần đưa cho em trai tất cả những chiếc đũa trừ một cái. Bất kể độ dài của chiếc 
đũa đó thế nào, em trai của Chef có thể chọn những chiếc đũa với độ dài 1,2,1,2 để tạo ra hình 
chữ nhật có diện tích 1⋅2 = 2. 
Ví dụ 2: Nếu Chef đưa cho em trai những chiếc đũa có độ dài 2,1,2,3 nên không có cách nào để 
tạo thành một hình chữ nhật. 
 


