
 

Easy Fibonacci 

 

Dãy Fibonacci F0, F1, … là một dãy đặc biệt chứa vô hạn các số nguyên không âm, trong đó, F0 = 0, 
F1 = 1 và với mỗi số nguyên n ≥ 2, Fn = Fn−1 + Fn−2. 
 
Xét một dãy D chứa chữ số thập phân cuối cùng của N phần từ đầu tiên trong dãy Fibonacci, tức là  
D = (F0%10, F1%10, …, FN−1%10). Bây giờ, bạn hãy thực hiện quá trình sau: 
 

 Gọi D = (D1, D2, …, Dl) 

 Nếu l = 1, quá trình này kết thúc. 

 Tạo ra một dãy mới E = (D2, D4, …, D2[l/2]). Nói cách khác, E là một dãy được tạo ra bằng 
cách loại bỏ tất cả các phần từ có chỉ số lẻ từ D.  

 Đổi D thành E. 

Khi quá trình này kết thúc, dãy D chỉ chứa một số. Bạn phải tìm số này. 

 

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 N.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cuối cùng còn lại.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ N ≤ 1018 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ N ≤ 107 

Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc 

 

 

September Long Challenge 2019 



Ví dụ  

Input 

1 
9 

Output 

3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: N số đầu tiên của dãy Fibonacci là (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Dãy D là (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 
1) → (1, 2, 5, 3) → (2, 3) → (3) 
 


