
 

Summer Heat 
 
Chefland có hai loại dừa A và B. Loại A chỉ chứa xa ml nước dừa và loại B chứa xb gram cùi dừa. Chuyên 
gia dinh dưỡng của Chef khuyên anh nên nạp Xa ml nước dừa và Xb gram cùi dừa mỗi tuần trong mùa hè. 
Tìm tổng số dừa (loại A + loại B) mà Chef cần mua mỗi tuần để hoạt động trong thời tiết nắng nóng.  
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của chứa một số nguyên T – số test. T test được mô tả như sau: 

 Dòng đầu tiên và duy nhất của mỗi test chứa bốn số nguyên xa, xb, Xa, Xb. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa đáp án. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 15000  

 100 ≤ xa ≤ 200 

 400 ≤ xb ≤ 500  

 1000 ≤ Xa ≤ 1200  

 1000 ≤ Xb ≤ 1500  

 Xa chia hết cho xa  

 Xb chia hết cho xb 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

3 
100 400 1000 1200 
100 450 1000 1350 
150 400 1200 1200 

Output 

June Challenge 2021 



13 
13 
11 

 

Giải thích 

Test 1: Số dừa loại A cần là 1000 / 100 = 10 và số dừa loại B cần là 1200 / 400 = 3. Tổng số dừa cần là 
10 + 3 = 13. 
 
Test 2: Số dừa loại A cần là 1000 / 100 = 10 và số dừa loại B cần là 1350 / 450 = 3. Tổng số dừa cần là 
10 + 3 = 13. 
 
Test 3: Số dừa loại A cần là 1200 / 150 = 8 và số dừa loại B cần là 1200 / 400 = 3. Tổng số dừa cần là  
8 + 3 = 11. 
 


