
 

 

GukiZ and Candies 
 

Giáo sư GokiZ quyết định chia tất cả số kẹo mà ông ấy có cho N sinh viên (được đánh số từ 1 
đến N). Gọi số kẹo mà giáo sư chia cho học sinh thứ i là pi. Bởi vì giáo sư có nhiều sinh viên nên 
ông ấy không thể nhớ chính xác số kẹo mà ông ấy cho các học sinh là bao nhiêu. Ông ấy chỉ nhớ 
các thuộc tính sau của dãy p: 

• Số kẹo chia cho mỗi người trong số K sinh viên đầu tiên p1, p2, …, pK đã biết chính xác. 
• Các phần tử của dãy p là khác nhau. 
• Hiệu giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất của dãy p không vượt quá x. 
• Giáo sư lấy ra một số lượng kẹo lớn nhất có thể, tức là  S = p1 + p2 + p3 + … + pN là số 

lượng lớn nhất có thể. 
 
Thông thường, giáo sư không bao giờ nói dối, do vậy các thông tin được cung cấp bởi GukiZ là 
hợp lệ và có ít nhất một dãy thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. GukiZ đang muốn biết tổng số 
kẹo S mà ông ấy có ban đầu. Hãy giúp giáo sư tìm ra con số đó? 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, K và x. 

• Dòng thứ hai chứa K số nguyên  p1, p2, …, pK. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – số  kẹo mà GukiZ đã có.  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ N ≤ 109 
• 1 ≤ K ≤ min(N, 2.104) 
• 0 ≤ x ≤ 109 
• 1≤ pi ≤ 109 với mọi giá trị i.  
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• Có tối thiểu một cách chia kẹo hợp lệ cho các sinh viên. 

Ví dụ 

Input 

2 
4 3 4  
2 1 5 
2 2 9 
3 6 

Output 

12 
9 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có 4 sinh viên. Chúng ta biết sinh viên thứ nhất được p1 = 2 cái kẹo; sinh viên thứ hai 
được p2 = 1 cái kẹo và sinh viên thứ ba được p3 = 5 cái kẹo; chúng ta không biết số kẹo được 
chia cho sinh viên cuối cùng. Hiệu giữa số kẹo lớn nhất và số kẹo nhỏ nhất được phát là 
5−1=4=x, do đó sinh viên cuối cùng chỉ có thể được số kẹo nằm trong khoảng từ 1 đến 5. Sinh 
viên đó cũng không thể được 5 cái kẹo, do đó chúng ta được số kẹo nhiều nhất giả sử chúng ta 
chia 4 cái kẹo cho sinh viên thứ 4. Tổng công chúng ta có: 2+1+5+4=12 cái kẹo.  

Ví dụ 2: Chúng ta biết tổng số kẹo của mỗi người trong số hai sinh viên nên ta biêt được GukiZ 
có tổng cộng 3+6=9  cái kẹo. 

 
 


