
 

 

Split Stones 
 
Có ba đống đá. Đống thứ nhất chứa a viên đá, đống thứ 2 chứa b viên và đống thứ 3 chứa c viên. 
Bạn phải chọn ra một trong số các đống đá đó và chia đá từ đống đó vào hai phần kia. Cụ thể, nếu 
đống đá ban đầu bạn chọn chứa s viên, bạn hãy chọn số nguyên k (0 ≤ k ≤ s), di chuyển k viên đá 
từ đống đã chọn sang một trong hai đống còn lại và s - k viên đá vào đống còn lại. Hãy xác định 
liệu rằng có thể thu được hai đống đá còn lại (theo thứ tự bất kỳ) chứa lần lượt x và y viên đá sau 
khi thực hiện thao tác trên hay không.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên và cũng là dòng duy nhất chứa 5 số nguyên a, b, c, x và y. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa “YES” nếu có thể tạo ra hai đống đá với số viên đá yêu 
cầu hoặc “NO” nếu như không thể.  

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤100 
• 1 ≤ a, b, c, x, y ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ a, b, c, x, y ≤ 100 
Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

4 
1 2 3 2 4 
3 2 5 6 5 

July Lunchtime 2018 



2 4 2 6 2 
6 5 2 12 1 

 

Output 

YES 
NO 
YES 
NO 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Bạn có thể lấy hai viên đá từ đống thứ hai, đặt một trong số chúng vào đống thứ nhât và 
một viên còn lại vào đống thứ ba. 
Ví dụ 2: Bạn không có đủ đá. 
Ví dụ 3: Bạn có thể chọn đống thứ nhất và đặt tất cả đá từ đó vào đống thứ hai.  
 


