
 

 

Easy Math 
 

Chef đang tham gia lớp toán. Mỗi ngày, giáo viên đưa cho anh ta bài tập về nhà. Hôm qua, giáo 
viên đưa Chef một dãy số nguyên dương và yêu cầu anh ấy tìm tích lớn nhất của hai phần tử 
trong dãy. Bài tập này quá dễ với Chef bởi anh ta biết chỉ cần chọn hai số lớn nhất. 

Tuy nhiên, hôm nay, bài tập về nhà khó hơn một chút. Chef lại có một dãy số nguyên dương A1, 
A2, …, AN nhưng phải tìm hai phần tử khác nhau sao cho có tổng các chữ số lớn nhất (theo hệ cơ 
số 10) của tích của chúng. 

Chef ngộ nhận rằng anh ta vẫn chỉ cần chọn ra hai phần tử lớn nhất và tính tổng các chữ số của 
tích đó. Chỉ ra cho anh ta thấy đó là cách sai bằng việc đưa ra đáp án đúng – giá trị lớn nhất của 
tổng các chữ số của tích hai phần tử khác nhau trong dãy A. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng lớn nhất các chữ số. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 2 ≤ N ≤ 100  

 1 ≤ Ai ≤ 104 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input 

3 
2 
2 8 
3  
8 2 8 
3 
9 10 11 

Output 

7 
10 
18 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef chỉ có thể chọn hai số là 2 và 8. Tích của chúng là 16 và tổng các chữ số của 16 là 
7.  

Ví dụ 2: Chef có thể chọn 8 và 8; tích là 64. Chú ý được chọn hai phần tử khác nhau có cùng giá 
trị.  

Ví dụ 3: Chef có thể chọn 9 và 11. Tích của chúng là 99 và tổng các chữ số là 18. Chú ý rằng 
chọn hai số 10 và 11 sẽ được tích lớn hơn (110), nhưng tổng các chữ số của nó chỉ là 2. 


