
 

 

Racing Refuels 
Trong cuộc đua xe, bạn tiếp nhiên liệu cho ô tô ở điểm dừng, và kế hoạch tiếp nhiên liệu là vô 
cùng quan trọng. 

1 đơn vị nhiên liệu đủ dùng cho đúng một vòng. Khi bắt đầu mỗi vòng, lượng đơn vị nhiên liệu 
trong chiếc ô tô của bạn phải là một số nguyên dương không vượt quá dung tích bồn N, và nó sẽ 
bị giảm đi 1 sau mỗi vòng. Sau mỗi vòng, bạn có thể dùng P giây để vào điểm dừng và tiếp 
nhiên liệu cho xe. Bạn được phép bắt đầu một vòng chỉ với 1 đơn vị nhiên liệu và khi kết thúc 
vòng đó sẽ còn 0 đơn vị - bạn phải vào điểm dừng ngay sau đó trừ khi đó là vòng đua cuối cùng. 
Bạn có thể bắt đầu đua với bất kỳ số lượng đơn vị nhiên liệu được cho phép (một số nguyên 
dương không vượt quá N). 

Càng nhiều nhiên liệu, xe bạn càng chậm. Nếu bạn bắt đầu vòng đua với x đơn vị nhiên liệu, bạn 
sẽ kết thúc vòng đua đó sau tx giây. Bạn có thể coi như tx ≤ tx+1. 

Có Q cuộc đua độc lập, mỗi cuộc đua được biểu diễn bằng hai số nguyên K và P thể hiện số 
vòng đua và thời gian cân để vào điểm dừng (nhân viên điểm dừng lười và làm việc chậm hơn 
trong một số cuộc đua). Với mỗi cuộc đua, tìm số giây nhỏ nhất để bạn có thể hoàn thành nó. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và Q thể hiện dung tích bồn và số lượng cuộc đua. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên t1, t2, ..., tN, với tx thể hiện thời gian hoàn thành một 
vòng nếu bạn bắt đầu vòng đó với x đơn vị nhiên liệu trong xe. 

• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên K và P thể hiện số lượng vòng đua và 
thời gian vào điểm dừng trong cuộc đua. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi cuộc đua trong Q cuộc, in ra một dòng chứa một số nguyên là số nguyên dương 
nhỏ nhất của số giây cần thiết để hoàn thành cuộc đua. Chú ý rang buộc không bình 
thường trong câu trả lời. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, Q ≤ 300,000 
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• 1 ≤ K, P, ti ≤ 1013 
• ti ≤ ti+1 
• Dữ liệu đảm bảo rằng đáp án thuộc số nguyên 64 bit có dấu. 

  
 

Ví dụ 

Input: 
3 14 
5 7 20 
5 60 
5 3 
1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
2 2 
2 3 
3 1 
3 2 
3 3 
7 60 
999999999 60 
1000 123456789123 
 
Output: 
104 
35 
5 
5 
5 
11 
12 
12 
17 
19 
20 
176 
30666666576 
41111110788607 
  
Giải thích 

Ô tô của bạn chứa được tối đa N = 3 đơn vị nhiên liệu. Hãy xem hai cuộc đua đầu tiên. 



Race #1. Cuộc đua gồm có K= 5 vòng đua và bạn cần P = 60 giây để vào điểm dừng. Một cách 
tối ưu là: 

• Bắt đầu cuộc đua với 3 đơn vị nhiên liệu. 
• Sử dụng t3 = 20 giây trong vòng đua đầu tiên. Lúc này xe bạn còn 2 đơn vị nhiên liệu. 
• Sử dụng t2 = 7 giây trong vòng đua đầu tiên. Lúc này xe bạn còn 1 đơn vị nhiên liệu. 
• Sử dụng t1 = 5 giây trong vòng đua đầu tiên. Lúc này xe bạn còn 0 đơn vị nhiên liệu. 
• Sử dụng 60 giây trong vòng đua đầu tiên. Thêm 2 đơn vị nhiên liệu. 
• Sử dụng t2 = giây trong vòng đua đầu tiên. 
• Sử dụng t1 = giây trong vòng đua đầu tiên. 

Tổng thời gian là 20 + 7 + 5 + 60 + 7 + 5 = 104 giây và đó là đáp án tối ưu. 
 
Race #2. Cuộc đua cũng chứa K = 5 vòng, nhưng bạn chỉ cần P = 3 giây để vào điểm dừng, nên 
thời gian sẽ nhắn hơn khi bạn vào điểm dừng thường xuyên hơn. 


