
 

 

Euro 

 
Có một ngân hàng cung cấp các loại tiền xu có mệnh giá euro khác nhau. Đặc biệt, giá trị các 

đồng tiền xu là 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 euro. 

 

Hôm nay, Chef đi chợ với một đồng tiền C euro, tức là đồng xu có giá trị C thuộc một trong 15 

mệnh giá trên. Chef muốn mua một laptop mới giá trị L euro từ cửa hàng. Đáng tiếc là chủ cửa 

hàng chỉ mở cửa mà không có tiền lẻ. Do đó anh ta muốn lượng tiền chính xác, không hơn, 

không kém. Chef buộc phải tới ngân hàng gần đó để đổi tiền. 

 

Ở ngân hàng, Chef có thể yêu câu đổi một phần của số tiền C, và gửi tiền còn lại vào trong thẻ 

ngân hàng của mình. Ngân hàng sẽ đổi cho anh ta với những mệnh giá ở trên. 

 

Chef không muốn gửi nhiều tiền vào trong tài khoản của mình, vì anh ta tin rằng có càng nhiều 

tiền trong tay càng tốt. Do đó, anh ta muốn yêu cầu ngân hàng đổi được càng nhiều tiền càng tốt, 

mà có thể mua được chiếc laptop L euro. Bởi Chef không biết chính xác loại đồng xu nào ngân 

hàng sẽ đổi cho mình, anh ta muốn chắc chắn rằng tiền xu ngân hàng đổi cho phải mua được 

chiếc laptop. 

 

Ví dụ, Chef ban đầu có đồng xu 5 euro. Chiếc laptop trị giá 1 euro. 

 Nếu anh ta yêu cầu ngân hàng đổi 5 euro, ngân hàng có thể đưa anh một đồng xu 5 euro, 

và không thể trả 1 euro được. 

 Nếu anh ta yêu cầu ngân hàng đổi 4 euro, chuyển 1 euro vào tài khoản, ngân hàng có thể 

đưa cho anh ta 2 đồng 2 euro, và anh ta cũng không thể trả được 1 euro. 

 Nếu anh ta yêu cầu ngân hàng đổi 4 euro, chuyên 2 euro vào tài khoản, ngân hàng sẽ đưa 

anh ta một đồng 1 euro, một đồng 2 euro, hoặc là cả ba đồng 1 euro. Trong cả hai trường 

hợp, Chef đều có thể dùng đồng 1 euro để mua laptop. 

 

Do đó, Chef sẽ yêu cầu đổi 3 euro để chắc chắn mua được laptop. 

 

Bạn có thể thấy rằng Chef có thể yêu cầu ngân hàng đổi trực tiếp L euro. Nhưng với cách đó, 

ngân hàng sẽ chuyển C – L euro vào tài khoảng anh ta. Có thể sử dụng cách khác để mua laptop 

mà số lượng tiền đổi được lớn hơn, lượng tiền gửi vào tài khoản ít hơn.  

  

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test. 

 Với mỗi test, chỉ gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên C, L lần lượt là giá trị đồng xu Chef 

mang theo và giá của chiếc laptop. 
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Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một số nguyên tương ứng là số tiền lớn nhất Chef yêu cầu ngân hàng 

đổi mà vẫn có thể mua được laptop. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 100 

 C is among one of the above mentioned 15 denominations, i.e. (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 

200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000). 

 1 ≤ L ≤ C 
 

Ví dụ: 

 

Input 
2 

5 1 

50000 1 

 

Output: 
3 

49997 

 

Giải thích: 

Ví dụ 1: đã được giải thích trong đề bài. 

 


