
 

 

Naive Chef 
 

Sau một ngày mệt mỏi, Chef quyết định thư giãn và thăm sòng bạc gần nhà để đánh bạc. Anh ta 
cảm thấy may mắn và anh ta sẽ cá cược tất cả số tiền của mình.  

Trò chơi Chef định chơi là tung quân xúc xắc có N mặt hai lần. Mỗi mặt có một số ở trên (các số 
không nhất thiết phải khác nhau). Để chiến thắng, Chef phải xúc ra số A ở lần tung đầu tiên và số 
B trong lần tung xúc xắc thứ hai. 

Những người xem háo hức muốn biết khả năng thắng của Chef. Bạn có thể giúp họ tìm ra con số 
đó? Giả sử Chef xúc ra các mặt của xúc xắc với xác suất như nhau trong mỗi lần tung và hai lần 
tung độc lập với nhau.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, A và B.  

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên x1, x2, …, xN thể hiện số viết trên các mặt của xúc xắc. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực – khả năng Chef giành chiến thắng. Đáp án 
của bạn được cho là đúng nếu nó lệch không quá 10-6. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 70  

• 1 ≤ N ≤ 104  

• 1 ≤ A ≤ N  

• 1 ≤ B ≤ N  

• 1 ≤ xi ≤ N với mọi i 
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Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm):  

• T ≤ 10 

• N ≤ 100 

Subtask #2 (80 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
5 1 1 
1 1 1 1 1 
2 1 1 
1 2 
 
Output: 
1.0000000000 
0.2500000000 
 


