
 

 

Road Signs 

Trên đường tới ChefLand, Marichka đã bắt gặp 10K biển báo giao thông (được đánh số từ 1 đến 
10K - 1). Với mọi i, biển báo số i được viết một số nguyên i vào một mặt và số 10K – i – 1 vào mặt 
còn lại của biển báo đó. 

Giờ đây, Marichka đang băn khoăn liệu có bao nhiêu biển báo có chính xác hai chữ số khác nhau 
được viết lên (tính trên cả hai mặt). Do đáp số có thể rất lớn nên hãy in ra đáp án với phần dư cho 
109 + 7.  

Ví dụ, nếu K = 3, hai số nguyên được viết trên biển báo giao thông số 363 là 363 và 636, nó chỉ 
chứa hai chữ số thập phân và 3 và 6. Nhưng với biển báo số 362 thì hai số nguyên được viết lên 
hai mặt của nó là 362 và 637, chúng chứa đến bốn chữ số thập phân khác nhau đó là 2, 3, 6 và 7. 
Trên biển báo số 11, có các số nguyên 11 và 988, chứa ba chữ số thập phân khác nhau là 1, 9 và 
8.  

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một số nguyên K.  

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các biển báo giao thông có đúng hai 
loại chữ số với phần dư cho 109+ 7 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ K ≤ 109 

Subtasks  

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ T, K ≤ 5  

Subtask #2 (80 diểm): ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input 
1 
1 
Output 
10 

 


