
 

 

Hack Fulu 
 

Trung vị của một dãy số là phần tử ở giữa của dãy sau khi nó được sắp xếp. Với mỗi dãy có độ 
dài chẵn, trung vị là trung bình của hai phần tử ở giữa của dãy sau khi được sắp xếp. Ví dụ, cho 
một dãy A=[1,3,3,5,4,7,11], trung vị bằng 4 và với A=[2,3,4,5], trung vị bằng (3+4)/2=3.5. 

Fulu là một lập trình viên nổi tiếng trong đất nước của anh ta. Anh ấy viết đoạn chương trình sau 
(mã giả) để tìm ra trung vị của dãy A chiều dài N:  

read(N) 
read(A[0], A[1], ..., A[N-1]) 
sort(A) 
# đồng thời xóa cả A[K] và A[N mod K] ra khỏi A 
# thứ tự của N-2 phần tử còn lại không thay đổi 
remove(A[K], A[N mod K]) 
return A[(N-2)/2] # phép chia lấy phần nguyên 
 
Chương trình này lấy số nguyên K làm tham số. Fulu có thể chọn số nguyên này tùy ý trong 
đoạn từ 1 đến N-1.  

Little Lima, bạn của Fulu cho rằng chương trình của Fulu đã sai (như bình thường). Khi tìm 
kiếm một ví dụ phản chứng sẽ dễ dàng hơn cách của Fulu (Lima đã tìm được dãy 
A=[34,23,35,514], một ví dụ cho bất cứ K ≤ 3). Lima quyết định làm phần hack này trở nên thú 
vị hơn. Fulu đưa cho anh ấy bốn tham số S, K, m, M (và tham số N trước đó) và Lima sẽ tìm ra 
dãy A hợp lệ nhỏ nhất theo thứ tự từ điển như một ví dụ phản chứng. 

Một chuỗi A có độ dài N (chỉ số bắt đầu từ 0) là hợp lệ nếu nó đáp ứng các điều kiện sau: 

• Chỉ chứa các số nguyên dương.  
• A0+A2+⋯+AN−1=S 
• m ≤ Ai ≤M với mọi 0 ≤ i < N 
• Con số được trả về bởi chương trình của Fulu, chạy với tham số K khác với kết quả trung 

vị chính xác của dãy A. 
 
Hãy giúp Lima tìm ra ví dụ phản chứng nhỏ nhất theo thứ tự từ điển hoặc xác định rằng chương 
trình của Fulu chạy hoàn hảo với các tham số đã cho.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 
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• Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa 5 số nguyên N, S, K, m và M.  

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, nếu như không có dãy nào thích hợp, hãy in ra dòng chứa số nguyên -1; 
ngược lại hãy in một dòng chứa N số nguyên – dãy thích hợp nhỏ nhất theo thứ tự từ 
điển. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 8 
• 3 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ K ≤ N−1 
• 1 ≤ S ≤ 109 
• 1 ≤ m ≤ M ≤ S 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 6 1 1 5 
4 4 2 1 3 

Output 

1 1 4 
-1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Đối với dãy A=[1,1,4], nó đã được sắp xếp do đó chương trình sẽ loại bỏ hai phần tử 
đầu tiên (K = 1, N%K=0) và trả về phần tử còn lại duy nhất là 4. Rõ ràng, trung vị của dãy ban 
đầu là 1. Có thể thấy không thể tìm ra dãy thích hợp nhỏ nhất theo thứ tự từ điển. 

Ví dụ 2: Dãy duy nhất có có là A=[1,1,1,1] nó không thích hợp vì chương trình của Fulu sẽ đưa 
đáp án đúng là 1.  

 


