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 Co pan zamierza zrobi¢ z wygran¡?
 Niestety, w pierwszej kolejno±ci b¦d¦ musiaª podzieli¢ si¦ z przyjacióªmi.
A potem z przyjacióªmi przyjacióª.
 fragment wywiadu radiowego
Zadanie E:

Licytacja

Wydawca Tygodnika Algorytmicznego postanowiª zorganizowa¢ konkurs, dzi¦ki któremu jego czasopismo zyska
rozgªos. Ze wzgl¦dów marketingowych ustalono, »e b¦dzie mo»na w nim wygra¢ milion zªotych. Konkurs odbywa
si¦ w formie licytacji, a ka»dy z uczestników wypeªnia kupon, w którym pisze, jak¡ kwot¦ chce wygra¢ (nie wi¦cej
jednak ni» ustalony milion zªotych). Po zako«czeniu licytacji urna z kuponami zostaje otwarta i zwyci¦zc¡ jest ta
osoba, która podaªa najmniejsz¡ z unikalnych kwot.
Po zamkni¦ciu urny dla uczestników konkursu, ale przed wyªonieniem zwyci¦zcy jedna z osób obsªuguj¡cych
konkurs postanowiªa oszuka¢ uczestników i zapewni¢ sobie wygran¡. Analizuj¡c zasady szybko zorientowaªa si¦,
»e je±li chce wygra¢, to mo»e by¢ zmuszona dorzuci¢ do urny wi¦cej ni» jeden kupon.
Aby nie wzbudzi¢ niczyich podejrze« musi umówi¢ si¦ z pewn¡ grup¡ znajomych, »e ka»dy z nich dorzuci po
jednym kuponie. Inicjator spisku sam te» dorzuci swój kupon i ustali jakie kwoty wpisz¡ jego znajomi. Znajomi z
pewno±ci¡ za»¡daj¡, aby ewentualn¡ wygran¡ podzieli¢ równo pomi¦dzy wszystkich oszustów.
Napisz program, który pozwoli zmaksymalizowa¢ wygran¡ przypadaj¡c¡ inicjatorowi spisku. Przyjmujemy, »e
ró»nica wynikaj¡ca z zaokr¡glenia przypada w caªo±ci na rzecz inicjatora.

Wej±cie
Pierwsza linia wej±cia zawiera maª¡ liczb¦ caªkowit¡ T  liczb¦ zestawów danych wyst¦puj¡cych kolejno po
sobie. Opis pojedynczego zestawu jest nast¦puj¡cy:
Skªada si¦ on z dwóch linii. W pierwszej z nich znajduje si¦ jedna liczba caªkowita 1 ≤ n ≤ 107 b¦d¡ca
liczb¡ uczciwych kuponów znajduj¡cych si¦ w urnie. W drugiej linii znajduje si¦ n liczb oddzielonych spacjami
wyra»aj¡cych kwoty zapisane na kuponach. Kwoty s¡ liczbami caªkowitymi z przedziaªu [1, 106 ].

Wyj±cie
Dla ka»dego zestawu danych wypisz jedn¡ liczb¦ caªkowit¡ odpowiadaj¡c¡ maksymalnej wygranej, któr¡ mo»e
otrzyma¢ osoba organizuj¡ca akcj¦ dorzucania kuponów.
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