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Приклад 1: Малювання кола радіусом 100 пікселів

from turtle import *
circle(100)

Приклад 2: Малювання двох кіл різними кольорами і різними радіусами

from turtle import *
color("red")
circle(50)
color("green")
circle(70)

Приклад 3: Задаємо різні розміри олівців для малювання

from turtle import *
color("red")
pensize(20)
circle(50)
color("green")
pensize(30)
circle(70)

Приклад 4: Малювання зафарбованого круга

from turtle import *
pensize(20)
color("black", "red")
begin_fill()
circle(100)
end_fill()
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Приклад 5: Малювання квадрата черепашкою

from turtle import *
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)

Приклад 6: Малювання зафарбованого квадрата черепашкою

from turtle import *
color("black", "red")
begin_fill()
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)
end_fill()

Приклад 7: Малювання квадрата по координатам

from turtle import *
setpos(100,0)
setpos(100,100)
setpos(0,100)
setpos(0,0)

Приклад 8: Малювання зафарбованого квадрата по координатам

from turtle import *
color("black", "red")
begin_fill()
setpos(100,0)
setpos(100,100)
setpos(0,100)
setpos(0,0)
end_fill()
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Приклад 9: Малювання тридцяти кіл за допомогою циклу FOR

from turtle import *
pensize(2)
speed(0)
for x in range(30):
circle(100)
left(12)

Приклад 10: Малювання тридцяти кіл за допомогою циклу FOR двома кольорами

from turtle import *
pensize(2)
speed(0)
for x in range(30):
if x < 15:
color('red')

else:
color('blue')

circle(100)
left(12)

Приклад 11: Малювання тридцяти кіл за допомогою циклу FOR чотирма кольорами

from turtle import *
pensize(2)
speed(0)
for x in range(30):
if x <= 5:
color('maroon')

elif x <= 10:
color('orange')

elif x <= 15:
color('navy')

else:
color('darkgreen')

circle(100)
left(12)

Приклад 11: Малювання тридцяти кіл за допомогою циклу FOR кольорами по черзі

from turtle import *
speed(0)
pensize(2)
first_color = 'red'
second_color = 'blue'
for x in range(30):
first_color, second_color = second_color, first_color
color(first_color)
circle(100)
left(12)
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Список функцій модуля Turtle

Команда Призначення Приклад
Переміщення черепашки, малювання черепашкою

forward(n) Перемістити черепаху вперед на задану
відстань в тому напрямку, куди вона дивиться

forward(75)

backward(n) Перемістити черепаху назад на задану
відстань

backward(50)

right(n) Повернути направо на певну кількість
одиниць

right(90)

left(n) Повернути наліво на певну кількість одиниць left(180)
setpos(x,y) Перемістити перо в точку с координатами x,y

(не змінюючи напряму, куди черепаха
дивиться)

setpos(50,25)

home() Перемістити «перо» в початок координат і
встановити напрямок, куди черепаха дивиться
"направо"

home()

dot(size,colors) Намалювати точку. Можна вказати розмір
точки і колір

dot(50)
dot(20, "blue")

circle(radius) Намалювати круг з необхідним радіусом circle(100)
speed(x) Встановити швидкість малювання. Найменша

– 1. Трохи більша -2. Швидко – 9. Найшвидше
– 0. Значення по замовчуванню – 3.

speed(9)

clear() Витирає область малюнку не міняючи
положення і напрямку, куди дивиться
черепашка

clear()

Заливка фігур
begin_fill() Функція викликається безпосередньо перед

малюванням фігури, яку потрібно залити
begin_fill()

end_fill() Залити фігуру, що намальована після
останнього виклику begin_fill()

end_fill()

Робота з пером. Стан пера
pendown() Опустити перо pendown()
penup() Підняти перо penup()
pensize(x) Встановити розмір пера pensize(50)
color(x) Встановити колір пера color('#32c18f')

color("yellow")
fillcolor(x) Встановити колір заповнення fillcolor("red")
color(x,y) Встановити колір пера і колір заповнення color("red", "green")

Якщо мало місця для малювання. Встановлення розмірів полотна в пікселях
і кольору полотна:

screensize (2000,1500, "Blue")
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Список кольорів, що можна описати словами
(зверніть увагу, в Python не можна задавати кольори однією літерою):
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