
 

 

Khaled in HIT 

 
Khaled là một thầy giáo cực kỳ phong cách tại HIT (Hag Institute of Technology). Tuy nhiên, anh ấy 
có một vài bài tập gây ám ảnh. 
 
Gần đây, Khaled đang dạy một khóa học về thiết lập hệ thống mạng 8G bằng việc sử dụng ăng-ten TV 
và lập trình chúng với assembly. Có N học sinh (được đánh số từ 1 đến N) trong lớp anh ấy. Vì một vài 
lý do, số lượng học sinh này luôn là bội số của 4. Bài kiểm tra cuối cùng kết thúc và Khaled có trong 
tay tất cả điểm số của N học sinh của anh ấy. Với mọi i, điểm số của học sinh thứ i là Ai. Mỗi điểm là 
một số nguyên nằm trong đoạn từ 0 đến 100. Hiện tại, điểm số được xếp loại như sau: 
  

 Loại D là các điểm nhỏ hơn 60 
Loại C là các điểm lớn hơn hoặc bằng 60 nhưng nhỏ hơn 75 

 Loại B là các điểm lớn hơn hoặc bằng 75 nhưng nhỏ hơn 90 

 Loại A là các điểm lớn hơn hoặc bằng 90 

Tuy vậy, thầy Khaled không hứng thú với chúng. Anh ấy muốn chính xác N/4 học sinh nhận mỗi loại 
điểm (A, B, C hoặc D) sao cho số các loại điểm này bằng nhau. Các điểm số không thể thay đổi nhưng 
ranh giới giữa các loại điểm lại có thể. Do vậy, anh ấy muốn chọn ra ba số nguyên x, y và z và thay đổi 
phân loại điểm như sau (Lưu ý rằng ban đầu, x = 60, y = 75 và z = 90): 

 Loại D là các điểm nhỏ hơn x 

 Loại C là các điểm lớn hơn hoặc bằng x, nhưng nhỏ hơn y 

 Loại B là các điểm lớn hơn hoặc bằng y nhưng nhỏ hơn z 

 Loại A là các điểm lớn hơn hoặc bằng z 

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các ngưỡng x, y và z sao cho kết quả phân phối xếp loại là bằng nhau. Nếu 
có nhiều cách giải quyết, bạn hãy chọn ra một cách với giá trị lớn nhất của của x + y + z. Có thể chứng 
minh rằng có nhiều nhất một giải pháp như vậy. Đôi khi, không có cách nào để chọn ra các ngưỡng 
trên và Khaled sẽ phải nghỉ việc vì các câu hỏi thi của anh ấy không tốt. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T thể hiện số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tien của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 
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Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, nếu như không tồn tại giải pháp nào, in ra -1. Ngược lại, in ra một dòng chứa ba 
số nguyên x, y, z cần tìm. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 4 ≤ N ≤ 100 

 N chia hết cho 4 

 0 ≤ Ai ≤ 100 với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5,000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

6 
4 
90 25 60 75 
8 
27 29 92 92 67 67 85 92 
4 
0 1 2 3 
4 
100 100 100 100 
4 
30 30 40 50 
4 
30 40 40 50 

Output 

60 75 90 
-1 
1 2 3 
-1 
-1 
-1 

 

 



Giải thích 

 Ví dụ 1: Cách phân loại mặc định ban đầu là cách đúng. 

 Ví dụ 4: Tất cả học sinh đều có cùng số điểm và điểm số, vì vậy không có cách nào để chọn 
ngưỡng và huấn thầy Khaled phải từ chức.  


