October Cook Off 2017

Chef and Employment Test
Mặc dù có một chút không như mong muốn, Chef đã làm được! Cuối cùng anh ta đã mở được
một nhà hàng mới.
Như các bạn đã biết, để làm mọi thứ tốt, Chef cần nhân viên (bạn có thể gọi là co-chef). Bởi
Chef là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh ta đã lên kế hoạch chỉ tuyển những đầu bếp có
khả năng tốt. Do đó, Chef nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn Shahhoud và Said. Được biết rằng
có nhiều người (ví dụ như Ahmad, Nour, Majd và Joud) sẽ ứng tuyển, họ quyết định chỉ chọn
một người tốt nhất.
Khi ngày tuyển dụng đến, mọi người xếp hàng ở trước nhà hàng để ứng tuyển. Trước khi chấp
nhận bất kỳ ứng viên nào, Shahhoud và Said quyết định cho họ trả lời một câu hỏi đơn giản để
xác định ai là người xứng đáng hơn cho công việc.
Cho một mảng gồm N phần tử A1, A2, ..., AN, mỗi ứng viên được yêu cầu thêm vào mảng K số
nguyên mà anh ta thích. Sau đó, mỗi ứng viên được yêu cầu viết ra phần tử trung vị trong mảng
anh ta thu được. Nhiều ứng viên đã nhờ bạn giúp để tìm ra phần tử trung vị lớn nhất sau khi thêm
K phần tử mà họ muốn?
Chú ý rằng phần tử trung vị của một mảng là phần tử nằm ở chính giữa của mảng đó sau khi
được sắp xếp. Ví dụ phần tử trung vị của [2, 1, 5, 2, 4] là 2, và trung vị của [3, 3, 1, 3, 3] là 3.

Dữ liệu vào
•

Dòng đầu tiên chưa T – số test.

•

Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và K thể hiện độ dài của mảng và số
lượng phần tử thêm vào.

•

Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN thể hiện các phần tử của
mảng

Dữ liệu ra
•

Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên thể hiện phần tử trung vị lớn nhất mà
ứng viên có thể có được sau khi thêm K phần tử mới vào mảng.

Ràng buộc
•
•
•
•

1 ≤ T ≤ 100.
0 ≤ K < N ≤ 100.
0 ≤ Ai ≤ 1000.
N + K là số lẻ.

Ví dụ
Input
3
21
47
43
9286
52
61111
Output
7
9
1
Giải thích
Ví dụ 1. Một trong những đáp án là thêm 9 để mảng trở thành [4, 7, 9] có trung vị là 7
Ví dụ 3. Không quan tâm phần tử bạn thêm vào mảng là bao nhiêu, phần tử trung vị luôn là 1

