
 

 

Minimum Deletions 
 

Ước chung lớn nhất (GDC) của một dãy là số nguyên dương lớn nhất mà mỗi phần tử trong dãy 
đều chia hết. 

Cho một dãy A với N số nguyên dương. Bạn được phép xóa bỏ tối đa N-1 phần tử từ chuỗi đó 
(chẳng hạn bạn có thể xóa tùy ý số phần tử của dãy, bao gồm cả việc không xóa phần tử nào, 
miễn là dãy còn lại không phải là một mảng rỗng). 

Hãy tìm ra số phần tử nhỏ nhất có thể bị loại bỏ để ước chung lớn nhất của chuỗi còn lại bằng 1, 
hoặc cho chúng tôi biết nếu không thể có trường hợp đó.  

 

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 một số nguyên N. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN.  

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên -  số phần tử nhỏ nhất phải xóa 
đi để thỏa mãn yêu cầu đề bài, nếu không thể có trường hợp thỏa mãn GCD bằng 1, hãy 
in ra -1.  

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ N ≤ 1,000 
• 1 ≤ Ai ≤ 50,000 với mọi i  

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 2≤N≤3 

Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input 

2 
2 
2 3 
2 
2 4 

Output 

0 
-1 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ước chung lớn nhất vốn đã bằng 1 nên đáp án là 0.  

Ví dụ 2: Không thể tạo ra chuỗi với ước chung lớn nhất là 1 nên in ra -1.  

	


