
Free Contest 73
EXAM

Học viện Ninja Làng Lá đang ngày càng cố gắng hoàn thiện chất lượng đào tạo của mình, điều
đó có thể thấy rõ qua cách biệt về kĩ năng của các học viên thời Boruto so với thời Bố Boruto.
Chính vì trình độ đã nâng cao vô cùng nên bài thi Tốt nghiệp không nên chỉ đơn giản là thực
hiện Phân thân chi thuật như trước nữa. Năm nay, hiệu trưởng Iruka ra quyết định áp dụng hình
thức bài thi tích hợp ba môn Ninjutsu – Taijutsu – Genjutsu và lấy điểm trên thang 100 để cho
đánh giá tốt nghiệp cho học viên. Mặt khác, vì thích số chia hết cho 5 nên Iruka đưa ra cách làm
tròn điểm như sau:

• Nếu chênh lệch giữa điểm và bội 5 lớn hơn gần nhất nhỏ hơn 3 thì làm tròn lên bội 5 đó.

• Nếu điểm nhỏ hơn 38 thì có lẽ nên ở lại Học viên đào tạo thêm một thời gian nữa, không
cần thiết phải làm tròn

Ở trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0, Iruka cũng muốn áp dụng sự tiến bộ công nghệ vào
việc tuyển sinh, do đó tìm kiếm một chương trình tự động làm tròn điểm chuẩn xác. Bạn hãy
giúp Hiệu trưởng hoàn thành mong muốn này nào!

Dữ liệu

• Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương N (N ≤ 60) là số học viên

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương là tổng điểm của mỗi cá nhân.

Kết quả

• Ghi ra N dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên dương là số điểm sau khi làm tròn của các
học viên.
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