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PATTI’S CURIOSITY 

 

Deskripsi Soal 

Patti adalah seorang ilmuwan eksentrik yang tertarik dengan berbagai macam ilmu khususnya 

yang berhubungan dengan bidang matematika. Salah satu hal yang menarik perhatiannya 

adalah bilangan Fibonacci yaitu deret bilangan yang dimulai dengan angka 0 dan 1 dan suku 

berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. 

 

 

   Deret Fibonacci 

 

Setelah mengamati bilangan fibonacci Patti tertarik untuk mempelajari sifat dari penjumlahan 

beberapa bilangan fibonacci. Namun karena penglihatan Patti tidak begitu baik (mata Patti 

minus 100) maka bagi dia, membaca bilangan yang memiliki banyak digit bukan hal yang 

menyenangkan. Seandainya Patti dapat menemukan cara untuk membaca hanya sebagian digit 

dari sebuah bilangan tentunya Patti akan merasa sangat tertolong . 

 

Bantulah Patti untuk membuat sebuah program yang dapat mengambil sebagian nilai dari suatu 

bilangan, untuk mempermudah permasalahan maka yang diambil hanya M digit bilangan 

terakhir. 

 

Spesifikasi Input 

Baris pertama dari input adalah sebuah bilangan T (0 < T <= 200) yang menyatakan jumlah 

kasus. Setiap kasus terdiri dari satu baris yang memuat tiga bilangan L1, L2 (-2147483647 <= 

L1, L2 <= 2147483647),  dan M (0 < M <= 10). Bilangan fibonacci yang dijumlahkan adalah 

bilangan fibonacci yang berada diantara L1 dan L2, dan M menyatakan jumlah digit yang 

akan diambil. Penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada contoh output. 
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Spesifikasi Output 

Output setiap kasus terdiri dari satu bilangan X yang menyatakan nilai dari M digit terakhir 

dari hasil penjumlahan.  

 

Contoh Input 

3  

1 7 1 

0 100000000 5 

0 2147483647 8 

 

Contoh Output 

2 

80140 

7526975 

 

**Penjelasan untuk input kasus pertama 

L1 = 1  L2 = 7  M = 1 

Karena bilangan fibonacci yang berada diantara 1 dan 7 adalah..  

1, 1, 2, 3, 5 

Maka hasil penjumlahannya adalah 1+1+2+3+5 = 12, dan karena M = 1 outputnya adalah 2 

 


