
 

 

X and Two Groups 
 

Tumut là lập trình viên giỏi nhất của quê hương Applidz., anh ấy nghĩ ra một bài toán và chia sẻ 
nó cho bạn: 

Cho hai dãy số nguyên S1, S2,…, SN  và T1, T2,…, TM và một số nguyên x. Bạn được thực hiện 
các thao tác sau đây với số lần túy ý: 

• Chọn ra một phần tử của S và một phần tử của T (gọi các phần tử đó lần lượt là Si và Tj). 
• Trừ Si và Tj cho x. Tức là thay  Si bằng Si − x và Tj bằng Tj – x. 

 

Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy S sau khi thực hiện các thao tác trên (có thể không 
thực hiện thao tác nào) lần lượt là minS và maxS. 

Tương tự, chúng ta hãy biểu thị giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của T sau khi thực hiện các thao tác 
trên (có thể không thực hiện thao tác nào) lần lượt là minT và maxT.  

Mục tiêu là tối thiểu hóa giá trị biểu thức (maxS + maxT) - (minS + minT). Tính giá trị nhỏ 
nhất của biểu thức này. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa ba số nguyên N, M và x. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên S1, S2… SN. 

• Dòng thứ ba chứa M số nguyên T1, T2… TM. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng duy nhất chứa giá trị nhỏ nhất có thể đạt được của biểu thức (maxS + 
maxT) - (minS + minT). 

 

Ràng buộc  

• 1≤ N, M ≤ 5.105 
• 1 ≤ Si ≤ 109 với mọi i.  
• 1 ≤ Ti ≤109 với mọi i. 
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• 1 ≤ x ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 

• N, M ≤ 20 
• Si ≤ 20 với mọi i 
• Si ≤ 20 với mọi i 

 

Subtask #2 (30 điểm): 

• N, M ≤ 1,000 
• Si  ≤ 1,000 với mọi i 
• Si  ≤ 1,000 với mọi i 

 

Subtask #3 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 2 3 
1 8 
2 3 

Output 

2 

 

Giải thích 

Có thể thực hiện hai thao tác sau: 

• Trừ  S2 và T1 đi x 
• Trừ  S2 và T2 đi x 

Sau đó, dãy S thành [1, 2] và chuỗi T thành [−1, 0]. Kết quả của biểu thức cần tìm là 
(2+0)−(1+(−1)) = 2. Đây là biểu thức có giá trị nhỏ nhất có thể tạo ra.  

 


