
 

 

Mix Mix Game 
 

Vanja và Miksi đang thực sự bị lôi cuốn bởi các trò chơi. Sau khi chơi một game trong một thời 
gian dài, họ quyết định nghĩ ra một trò khác. 

Trong trò chơi này, họ có một dãy A1, A2, …, AN . Luật chơi như sau: 

• Người chơi sẽ chơi luân phiên nhau, bắt đầu từ Vanja. 
• Trờ chơi phải có ít nhất một lượt chơi. 
• Có một số nguyên S, ban đầu S = 0. 
• Ở mỗi lượt, người chơi phải chọn ra một phần tử tùy ý của A và hoặc là cộng số đó vào S 

hoặc là trừ số đó khỏi S. 
• Sau đó, nếu S = Z1 hoặc S = Z2 thì người đang chơi (người tạo được S bằng Z1 hoặc Z2) 

sẽ chiến thắng.  
• Nếu như trò chơi kéo dài tới 1010 lượt thì Vanja và Miksi sẽ hòa nhau. 

 

Hãy giúp hai chàng trai kia xác định xem ai là người thắng. Lưu ý rằng trò chơi có thể kết thúc 
bằng tỉ số hòa (nếu như không một ai tạo ra được S = Z1 hoặc S = Z2 trong 1010 lượt đầu tiên).  

Cả hai người đều chơi tối ưu, tức là  nếu có một lượt chơi mà người chơi hiện tại chắc chắn chiến 
thắng dù cho người chơi còn lại sẽ chơi thế nào thì người chơi hiện tại phải sử dụng cách đó. Nếu 
người chơi hiện tại không thể thắng và có một cách đảm bảo rằng trò chơi sẽ kết thúc với tỉ số 
hòa, người chơi hiện tại sẽ chơi cách đó. 

 

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 ba số nguyên N, Z1 và Z2. 
• Dòng thứ hai chứa  N số nguyên A1, A2,…, AN. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – kết quả cuối cùng của trò chơi: 
• 1 nếu Vanja (người chơi thứ nhất) chiến thắng. 
• 2 nếu Miksi (người chơi thứ hai) chiến thắng. 
• 0 nếu như cả hai hòa nhau.  
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ N ≤ 50 
• |Z1|, |Z2| ≤ 109 
• |Ai| ≤ 109 với mọi i.  

 

Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): N = 2 

Subtask #2 (75 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

3 
2 6 4 
-4 10 
1 1 -1 
2 
2 0 7 
3 4 

Output 

1 
0 
2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Người chơi thứ nhất có thể chọn giá trị A1 = −4, trừ nó từ S = 0 và được S = −(−4) = 4 
= Z2. Người chơi thứ nhất thắng. 

Ví dụ 2: Có thể chứng minh được cả hai người chơi đều không thể tạo ra S = Z1  hoặc S=Z2. Do 
đó  kết quả là hòa. 

 


