
 

 

Yet Another Problem About Sequences 
 
Cho một tập hợp các số nguyên dương S. Gọi gcd(S) là số nguyên lớn nhất mà mọi phần tử trong 
tập hợp S chia hết cho nó. Nếu gcd(S) = 1 thì tập S được gọi là các số nguyên tố cùng nhau. Ví 
dụ, tập hợp {7, 12, 15} là các số nguyên tố cùng nhau nhưng {6, 12, 15} thì không phải bởi mọi 
phần tử của tập hợp này đều chia hết cho 3.  
 
Nhiệm vụ của bạn là tìm ra một dãy số nguyên A0, A1, …, AN−1 sao cho: 

 Với mọi i, 1 ≤ Ai ≤ 109
 

 A0, A1, …, AN – 1 khác nhau từng đôi một. 

 Với mọi giá trị i, tập hợp {Ai, A(i + 1) % N} không nguyên tố cùng nhau (% thể hiện phép 
lấy dư)  

 Với mọi i, tập hợp {Ai, A(i + 1)%N, A(i + 2)%N} nguyên tố cùng nhau. 

Bài tập này có thể không có đáp án. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một trong số chúng. 
 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Nếu như không có đáp án nào, in ra -1. 

 Ngược lại, hãy in ra một dòng chứa N số nguyên A0, A1, …, AN−1. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 3 ≤ N ≤ 50,000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (19 điểm): 3 ≤ N ≤ 3,333 

 Subtask #2 (81 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input 

2 
3 
4 

Output 

6 10 15 
374 595 1365 858 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Kiểm tra đáp án: gcd(6, 10) = 2, gcd(10, 15) = 5, gcd(15, 6) = 3, gcd(6, 10, 15) = 1. Cứ 
hai số liên tiếp không nguyên tố cùng nhau, nhưng cứ ba số liên tiếp thì chúng là số nguyên tố 
cùng nhau.  
 
Ví dụ 2: 

 gcd(374, 595) = 17, gcd(595, 1365) = 35, gcd(1365, 868) = 39, gcd(858, 374) = 22 

 gcd(374, 595, 1365) = 1, gcd(595, 1365, 858) = 1, gcd(1365, 858, 374) = 1,  gcd(858, 
374, 595) = 1 

 


