
 

 

Hit the Coconuts 

Nikki có N trái dừa. Cô ấy muốn chuẩn bị một món súp dừa thật độc đáo cho người bạn thân nhất 
của mình là Mansi. Để làm được món súp này, cô ấy phải đập vỡ Z trái dừa. Mỗi trái sẽ cần chính 
xác một số lần đập để trái dừa đó vỡ ra. Nikki chỉ có thể đập một trái dừa tại một thời điểm. 

Bạn của họ là Sakshi lại vô cùng vụng về. Sakshi đã đảo lộn các trái dừa theo một cách nào đó. 
Cho một dãy A1, A2, …, AN với ý nghĩa sau: gán nhãn cho các trái dừa từ 1 đến N theo cách để 
với mọi i, trái dừa thứ i cần đập chính xác Ai lần để nó bị vỡ.  
 
Nikki muốn chuẩn bị món súp nhanh nhất có thể, do đó cô ấy muốn tối thiểu hóa số lần đập dừa 
trong trường hợp xấu nhất để đập vỡ Z trái dừa. Nói cách khác, cô muốn tìm một chiến lược đập 
dừa dừa, tùy thuộc vào các quả dừa nào bị vỡ sau lần đập nào, không quan trọng là những quả dừa 
nào bị vỡ, đảm bảo rằng sau khi H lần đập ta sẽ có Z quả dừa bị vỡ, và có không có chiến lược sử 
dụng ít hơn H lần đập dừa. Hãy giúp Nikki tìm H - số lần đập dừa tối thiểu cần thiết.  

 

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 hai số nguyên N và Z. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lần đập dừa tối thiểu cần tìm.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 500 

 1 ≤ N, Z ≤ 103 

 1 ≤ Ai ≤ 106 với mọi i 
 Tổng của N * Z trong tất cả các test không vượt quá 3*106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 

July Long Challenge 2019 



 1 ≤ T ≤ 50 

 1 ≤ N ≤ 500 

 Z = 1 

 1 ≤ Ai ≤ 1,000 với mọi i 
 Tổng của N * Z trong tất cả các test không vượt quá 3,000 

Subtask #2 (90 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 103 

 1 ≤ Z ≤ 103 

 1 ≤ Ai ≤ 106 với mọi i 
 Tổng của N * Z trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input 

2 
2 1 
50 55  
2 1 
40 100 

Output 

55 
80 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Nikki có thể chọn một trái dừa và thử đập nó 55 lần. Nó sẽ vỡ sau lần đập thứ 50 hoặc 
sau lần đập thứ 55.  

 Ví dụ 2: Nikki có thể chọn một trái dừa và thử đập nó 40 lần. Nếu nó không vỡ, trái dừa còn lại 
sẽ cần 40 lần đập để vỡ. Do đó cô ấy cũng cần phải đập quả dừa còn lại 40 lần. Tổng số lần cô ấy 
cần phải đập tối đa là 80 lần.  

 


