
 

Balsa For The Th  

Appy and Contest 
 

Appy và Chef đang tham gia một cuộc thi. Có N bài tập trong cuộc thi này, mỗi bài có mã bài 
độc nhất.từ 1 đến N. Appy và Chef đã quyết định chia nhau giải các bài – Appy sẽ gửi những bài 
có mã chia hết cho A nhưng không chia hết cho B, Chef sẽ gửi những bài có mã chia hết cho B 
nhưng không chia hết cho A (Họ đã quyết định không giải những bài chia hết cho cả A và B). 

Để thắng, họ cần giải ít nhất K bài. Bạn phải nói cho Appy xem họ sẽ giành được chiến thắng 
hay thua. 

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test 

 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa bốn số nguyên N, A, B và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “Win” nếu họ có thể giải ít nhất K bài hoặc “Lose” 
nếu ngược lại (không có ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 15  

 1 ≤ K ≤ N ≤ 1018  

 1 ≤ A, B ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

 1 ≤ T ≤ 15  

 1 ≤ K ≤ N ≤ 106  

 1 ≤ A, B ≤ 103 

Subtask #4 (60 điểm): ràng buộc gốc 

 

February Long Challenge 2019 



Ví dụ 

Input 

1 
6 2 3 3 

Output 

Win 
 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Appy giải bài có mã 2 và 4, Chef giải bài có mã 3. Không ai giải bài có mã 6 bởi 6 chia 
hết cho cả 2 và 3. Do đó họ giải được 3 bài và giành chiến thắng. 

 


