
 

 

Grid Tour 
 

Chef có một số nguyên K và một lưới với N hàng (được đánh số từ 0 đến N – 1) và M hàng (được 
đánh số từ 0 đến M – 1). Gọi một ô nằm trong hàng r và cột c là (r, c).  
 
Một tour khám phá lưới trên là môt dãy các ô sao cho mỗi ô trong lưới xuất hiện trong dãy này ít 
nhất một lần, Ô bắt đầu có thể chọn tùy ý. Sau đó, với mỗi ô (x, y) tiếp theo trong dãy ngoại trừ ô 
cuối cùng (nhưng bao gồm cả ô đầu tiên) sẽ phải tuân theo một trong các điều kiện sau: 
 

 (x, (y + K)%M) 

 ((x + K)%N, y) 

 ((x + K)%N, (y + K)%M) 

Mỗi ô có thể xuất hiện nhiều lần trong dãy và ô cuối cùng sẽ không được giống với ô đầu tiên. 
Hãy tìm ra tour ngắn nhất của lưới đã cho, hoặc xác định rằng chúng ta không thể tạo ra một tour 
nào. 
 
 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên N, M và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – độ dài của tour ngắn nhất hoặc in ra -1 
nếu không thể tạo ra một tour nào.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ N, M, K ≤ 109 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ K ≤ 2 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ  

Input 

3 
2 3 1 
2 2 2 
1 4 3 

Output 

6 
-1 
4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có một tour như sau: (0,1)→(1,2)→(0,0)→(1,0)→(1,1)→(0,2). 
Ví dụ 2: Dù cho Chef bắt đầu ở đâu hay thực hiện các bước đi thế nào thì anh ấy cũng bị kẹt ở 
cùng một vị trí.  
 
Ví dụ 3: Có một tour như sau: (0,2)→(0,1)→(0,0)→(0,3). 
 


