
 

 

Cheating on Queue 

 

Chef đã đi tới một cửa hàng và nhìn thấy một hàng người dài. Có N người trong hàng (được đánh 
số từ 1 đến N từ phía trước đến phía sau của dãy người xếp hàng). Do phải chờ đợi, mỗi người có 
một cấp độ giận dữ. Gọi cấp độ giận dữ của người thứ i là ai. 
 
Chef muốn tới lượt mua sắm nhanh nhất có thể, do đó anh ấy quyết định nhảy qua hàng người thay 
vì chỉ đứng ở cuối hàng. Tuy nhiên, anh ấy không thể làm những người đang đứng trong hàng giận 
dữ hơn bởi điều đó sẽ mang đến cho anh ấy những hậu quả khó lường. Chef chỉ có thể đứng trước 
người p khi biểu thức:  
  

Có giá trị không vượt quá một số nguyên K cho trước. Với, ⌊x⌋ thể hiện hàm làm tròn xuống – số 
nguyên lớn nhất không vượt quá x. 
 
Khi Chef vào xếp hàng, vị trí của anh ấy trong dãy là chỉ số của người đứng ngay sau anh ấy hoặc 
N + 1 nếu như anh ấy đứng ở cuối hàng. Hãy tìm ra vị trí nhỏ nhất mà Chef có thể tham gia, hoặc 
cắt trước một người nào đó hoặc (có thể cắt trước mặt bất cứ ai mà không vi phạm điều kiện trên) 
đứng ở cuối hàng. 

 

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 hai số nguyên N và K. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên a1, a2, …, aN.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – vị trí nhỏ nhất mà Chef có thể tham gia 
vào hàng.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N ≤ 105 
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 1 ≤ K ≤ 109 

 1 ≤ ai ≤ 105 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000 
Subtask #2 (85 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  
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