
 

 

Chef and Pick Digit 
 
Một lần nữa Harry lại đi ra ngoài cùng với bạn mình Ron và Hermione tìm ra những ác mộng. 
Họ phát hiện ra rằng một trong số ác mộng nằm ở vòm Lestrange. Nhưng You-Know-Who đã 
khóa vòm với một phép màu bóng tối. 
 
May mắn là mật khẩu để vào vòm có thể được tìm ra bằng việc giải một bài toán. Nhưng họ lại 
không thể làm nó và do đó họ cần sự trợ giúp từ Chef. Bởi Chef rất bận nên anh ta giao lại nó 
cho bạn. 
 
Bạn được cho N phần tử. MEX của một tập hợp được định nghĩa là số nguyên không âm nhỏ 
nhất không xuất hiện trong nó. Ví dụ, MEX của tập hợp {0, 2, 4} là 1 và MEX của tập hợp {1, 2, 
2, 3} là 0. Chú ý rằng MEX của tập hợp rỗng bằng 0. 
 
Tương tự với giá trị kỳ vọng, định nghĩa giá trị Cheftated C[Y] của một biến ngẫu nhiên Y bất 
kỳ là 

 
Với Y là một biến ngẫu nhiên với số giá trị có hạn là y1, y2, ..... , ya cùng với xác suất p1, p2, ..... , 
pa. Lấy 00 = 1. 
 
Bạn được cho mảng A chứa N số nguyên không âm. Nhiệm vụ của bạn là chọn X tập con ngẫu 
nhiên (có thể lặp lại) của A và tính giá trị Cheftated của tổng xor của MEX của chúng theo cơ số 
K. 
 
Giá trị Cheftated luôn luôn có thể được biểu diễn bằng một phân số P/Q sao cho gcd(Q, 
330301441) = 1, tức là tồn tại Q-1 (multiplicative inverse) modulo 330301441. Bạn cần in ra giá 
trị của P * Q-1 modulo 330301441. Xem giải thích bên dưới để hiểu rõ hơn. 
 
 
Tương tự, tổng xor theo hệ sơ số K được biểu diễn bằng một số ở hệ cơ số K và lấy xor của mỗi 
chữ số (không tính có nhớ) tức là tổng xor của 6 và 9 theo hệ cơ số 5 là 11 xor 14 = 15, tức là 
bằng 10. 
 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, K và X. 
• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên, số nguyên thứ i là Ai – phần tử thứ i của 

mảng. 
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Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên là giá trị của P*Q-1 lấy phần dư cho 
330301441. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 2 ≤ K ≤ 10 
• 2 ≤ X ≤ 1018 
• 0 ≤ Ai ≤ 105 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (15 điểm) : K ≤ 3 
• Subtask #2 (15 điểm) : N ≤ 103 
• Subtask #3 (70 điểm) : Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input: 
2 
3 2 2 
1 0 2 
4 4 4 
4 0 1 1 
 
Output: 
87392358 
88861416 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1. Gọi tên các tập con là A = [], B = [1], C = [0], D = [2], E = [1, 0], F = [1, 2], G = [0, 2], 
H = [1, 0, 2]. 
 
Những kết quả có thể của giá trị xor sau khi chọn hai tập con (được phép lặp lại) là: 

• 0 khi bạn chọn hai tập từ (A, B, D, F) hoặc hai tập từ (C, G) hoặc hai tập từ (E) hoặc hai 
tập từ (H) được 22 cách. 

• 1 khi bạn chọn (một từ (A, B, D, F) và một từ (C, G)) hoặc (một từ (E) và một từ (H)) 
được 18 cách. 



• 2 khi bạn chọn (một từ (A, B, D, F) và một từ (E)) hoặc (một từ (H) và một từ (C, G)) 
được 12 cách. 

• 3 khi bạn chọn (một từ (A, B, D, F) và một từ (H)) hoặc (một từ (E) và một từ (C, G)) 
được 12 cách. 

Giá trị Chectated = 02*0 * (22/64)3*0 + 12*1 * (18/64)3*1 + 22*2 * (12/64)3*2 + 32*3 * (12/64)3*3 = 
70310425195/68719476736. 
In ra kết quả = 70310425195 * 68719476736-1 mod 330301441 = 87392358 
 


