
 

Chef and a Beautiful Digit 

 
Chef Leonardo có một số thập phân N và một chữ số thập phân d khác 0. N không chứa chữ số 0; 
cụ thể, N phải luôn là số thập phân mà không có số 0 ở đầu.  
 
Chef thích d và không thích những chữ số khác, nên anh ta quyết định thay đổi N. Anh ta có thể 
áp dụng thao tác sau số lần tùy ý (kể cả không lần): thêm chữ số d vào biểu diễn thập phân của N 
(d là số ở hàng đơn vị của N), sau đó xóa một vị trí xuất hiện của một số trong biểu diễn thập phân 
của N.  
 
Chef đã đổi rất nhiều số và anh ta đã chán lắm rồi. Giờ, anh ta muốn biết giá trị nhỏ nhất có thể 
của N có thể được tạo ra bằng cách sử dụng thao tác trên. Bạn có thể giúp anh ta không? 
 

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 dòng duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và d. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số nhỏ nhất Chef có thể tạo ra 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 1018  

 N không chứa chữ số 0  

 1 ≤ d ≤ 9 

 

Subtasks 

Subtask #1 (40 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 109  

Subtask #2 (60 điểm): các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 
 

Input 

3 
35 4 
42 4 
24 9 

Output 

34 
24 
24 

 

Giả thích 

Ví dụ 1: Chef có thể bỏ chữ số 5 và thêm 4 vào cuối của N. Khi đó, N thành 34. 
Ví dụ 2: Chef có thể bỏ chữ số 4 ở đầu của N, thêm 4 vào cuối của N và được N = 24. 
Ví dụ 3: Chef không thể làm số của anh ấy nhỏ hơn được nữa. 

 
 
 


