
 

 

Bear and Extra Number 
 
Một dãy được gọi là đẹp nếu các phần tử của nó là các số liên tiếp các nhau, có thể thay đổi thứ 
tự. Ví dụ, cả (6, 7, 8) và (15, 13, 16, 14) là đẹp, còn (4, 6), (4, 5, 5, 6) và (15, 16, 15) thì không. 
 
Limak có một dãy đẹp. Trong lúc anh ta đi học, ai đó đã thêm một phần tử vào dãy. Limak vừa 
về và nhận ra rằng dãy số không còn đẹp nữa! Anh ta muốn bỏ con số được thêm vào để dãy số 
đẹp trở lại. Bạn có thể giúp anh ta tìm số cần bỏ không? 
 
Trong mỗi test bạn được cho một dãy N số A1, A2, ..., AN. Nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị X, sao 
cho bỏ đi một số X sẽ làm dãy số đẹp. Dữ liệu đảm bảo tồn tại chính xác một đáp án. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên T - số test case. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số N là kích thước của dãy mới. 
• Dòng thứ 2 mỗi test case chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN thể hiện dãy mới. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cần phải bỏ đi. 
Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 3 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 
• Dãy số được cho không phải dãy đẹp 
• Có chính xác một đáp án. 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (40 điểm) 3 ≤ N ≤ 1000 
• Subtask #3 (60 điểm) ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
4 
5 
45 42 46 48 47 
3 
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7 7 8 
8 
12 156 157 158 159 160 161 162 
4 
8 7 10 6 
 
Output: 
42 
7 
12 
10 
 

Giải thích 

Test case 1. Dãy A là (45, 42, 46, 48, 47). Chúng ta cần bỏ số 42, và dãy số sau đó là một dãy 
đẹp (45, 46, 48, 47). 
 
Test case 2. Chúng ta cần bỏ đi một trong hai số 7 để dãy trở thành (7, 8) là dãy đẹp 
 


