
 

 

Election Bait 
 

Cuộc bầu cử cuối cùng cho chính phủ Berland đang diễn ra. Chỉ có hai đảng trong cuộc bầu cử 
này; gọi là 'A' và 'B'. Một đảng thắng cuộc bầu cử nếu đảng đó có nhiều phiếu hơn so với đảng 
kia; nếu kết quả hòa, cuộc bầu cử không hợp lệ. Hệ thống bầu cử hoàn toàn bằng điện tử, vì vậy 
trong suốt cả ngày, kết quả hiện tại của các cuộc bầu cử được cập nhật trực tiếp, ngay khi mỗi 
phiếu bầu được bỏ. Tuy nhiên, điều mà công dân không biết là toàn bộ cuộc bầu cử là một cú lừa: 
các đảng hợp tác với nhau để khiến dân chúng nghĩ rằng đảng A sẽ chiến thắng cho đến khi kết 
thúc cuộc bầu cử, đến lúc đó thì đảng B sẽ chiến thắng. 

Các đảng muốn thực hiện công việc này bằng cách đơn giản là bỏ qua tất cả các phiếu không do 
họ thiết lập. Thay vào đó, họ muốn mang theo N đoàn xe buýt (được đánh số từ 1 đến N) chở 
những người có số phiếu thực sự sẽ được tính. Gọi số xe buýt trong đoàn xe thứ i là Vi. Mỗi xe 
buýt của đoàn mang số thứ tự lẻ sẽ chở X người bỏ phiếu cho đảng A và mỗi xe buýt của đoàn 
mang số thứ tự chẵn sẽ chở Y người bỏ phiếu cho đảng B. 

Các đoàn xe đến theo thứ tự đã cho. Đối với một đoàn xe có Vi xe, những người từ xe buýt đầu 
tiên của đoàn xe này lần lượt bỏ phiếu, sau đó những người từ xe buýt thứ hai bỏ phiếu, và cứ thế 
cho đến khi những người từ xe buýt thứ Vi bỏ phiếu. Sau đó, tất cả mọi người rời đi trước khi đoàn 
xe tiếp theo đến. Đối với mỗi xe buýt ngoại trừ xe buýt cuối cùng từ đoàn xe cuối cùng, sau khi 
những người từ xe buýt này bỏ phiếu, đảng A phải có nhiều phiếu hơn so với đảng B. Sau khi 
những người từ xe buýt cuối cùng của đoàn cuối cùng bỏ phiếu, đảng B phải thực sự nhiều phiếu 
hơn đảng A. 

Đảng A có khả năng cho xe buýt có nhiều nhất C1 ghế và đảng B có khả năng cho xe buýt nhiều 
nhất là C2 ghế, vì vậy 1 ≤ X ≤ C1 và 1 ≤ Y ≤ C2. Tìm các giá trị của X và Y làm cho kịch bản này 
xảy ra hoặc báo cáo rằng không có giải pháp. Nếu có nhiều giải pháp, bạn có thể tìm thấy bất kỳ 
giải pháp nào. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa T – số test, chúng được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, C1, và C2 

 Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên V1, V2, …, VN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng. In ra -1 nếu như không tìm có được đáp án, ngược lại, hãy in 
ra hai số X và Y.  
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 500 

 1 ≤ C1, C2 ≤ 109 

 1 ≤ Vi ≤ 109 

 Tổng của V trong tất cả các test không vượt quá 109 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input: 

2 
4 30 30 
3 4 1 8 
6 20 10 
1 1 1 2 1 4 

 

Output: 

28 10 
20 9 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Dãy các xe bus là "AAABBBBABBBBBBBB". Với mỗi ký tự 'A', X = 28 người chọn 
đảng A và mỗi ký tự 'B', Y = 10 người chọn đảng B. 

 
Ví dụ 2: Chúng ta có thể thấy số người bầu cho đảng A nhiều hơn số người bầu cho đảng B sau 
khi mọi người từ mỗi chiếc xe bus bỏ phiếu, ngoại từ chiếc xe buýt cuối cùng, đó là khi số người 
chọn đảng B là 120 và số người chọn đảng A là 112. 


