
 

 

Long Sandwich 
 
Cuối cùng thì Chef đã ghi tên mình vào Kỉ lục Guinness thế giới khi phá vỡ kỉ lục của chiếc 
bánh trước đó nắm giữ kỉ lục bằng chiếc bánh sandwich mới có chiều dài N mét. 
 
Để chúc mừng giải thưởng này, Chef tổ chức bữa tiệc sandwich cho tất cả bạn bè của anh ấy, và 
chẳng cần làm thêm bánh nữa, anh ấy chỉ phải cắt N mét từ chiếc bánh kỉ lục và chia thành các 
phần để mỗi phần có chiều dài là số nguyên dương và nó nhiều nhất là K mét, nếu không thì thì 
nó sẽ quá dài và nó sẽ khó để kết thúc. 
 
Hãy giúp Chef để tính xem số lượng bánh ít nhất được cắt ra từ bánh to (vì anh ấy cũng chẳng có 
nhiều bạn bè) và có bao nhiêu cách để có thể làm được điều đó. Do số cách có thể lớn nên hãy in 
ra t M. 
 
Hai cách được cho là khác nhau nếu vị trí của các vết cắt theo cách thứ nhất khác với vị trí các 
vết cắt theo cách thứ hai. 

 

Dữ liêu vào 

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

 Mỗi test là một dòng và chứa ba số nguyên N, K và M 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa hai số nguyên, lần lượt là số lượng bánh nhỏ 
nhất và số cách để cắt chiếc bánh to thành ít bánh con nhất theo phần dư cho M. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 
 1 ≤ N ≤ 1018 
 1 ≤ K ≤ 1018 
 2 ≤ M ≤ 106 

 

Subtasks 

May Long Contest 2017 



 Subtask #1 (10 điểm) 1 ≤ N, K ≤ 50 
 Subtask #2 (20 điểm) 1 ≤ N, K ≤ 1,000,000 
 Subtask #3 (20 điểm) M là số nguyên tố 
 Subtask #4 (50 điểm) ràng buộc gốc  

Ví dụ 

Input: 
2 
7 3 500 
10 2 1000 
 
Output: 
3 6 
5 1 

Giải thích 

Ví dụ 1. Có ít nhất 3 bánh được cắt ra, và ở đây có 6 cách để tạo ra 2 vết cắt 
 Các vị trí: 1 4 
 Các vị trí: 3 4 
 Các vị trí: 3 6 
 Các vị trí: 2 4 
 Các vị trí: 2 5 
 Các vị trí: 3 5 

Ví dụ 2. Có ít nhất 5 bánh được cắt ra, và ở đây có chỉ có một cách để tao ra tất cả 5 phần bánh 
có chiều dài là 2 
 
 


