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Kedves Versenyző! 

 

 

Mielőtt válaszolnál a kérdésekre, figyelmesen olvasd el az utasítást és a kérdést! Válaszaidat 

kizárólag csak az értékelőlapra írd, a versenylapot a verseny után hazaviheted!  Ha eltévedsz, 

húzd át a hibás választ, és jelöld meg a helyeset! Amennyiben az értékelő nem tudja leolvasni, 

melyik a helyesnek vélt válasz, a válaszért nem jár pont.  

Írj olvashatóan! Használj golyóstollat vagy töltőtollat, egyéb írószer vagy tintatörlő használata nem 

engedélyezett!  

Az értékelőlapon minden feladatnál fel van tüntetve az elérhető pontszám, amennyiben helyesen 

válaszolsz a kérdésre. 

A kérdéseket vízszintes vonal választja el egymástól.  Összesen 40 kérdésre kell válaszolnod, az 

elérhető pontszám 40 pont.  

 

 

Eredményes munkát és sok sikert kívánunk a versenyen! 
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1. 

 

Melyik testi jellemzők alapján soroljuk a lepkéket a rovarokhoz? 

A. Két pár szárnyuk, három pár ízelt lábuk, fejük, toruk és potrohuk van. 

B. Egy pár szárnyuk, négy pár ízelt lábuk, fejük, toruk és potrohuk van. 

C. Két pár szárnyuk, három pár ízelt lábuk, fejtoruk és potrohuk van. 

Č. Egy pár szárnyuk, két pár ízelt lábuk, fejük és potrohuk van. 

 

2. A lepkék teljes átalakulással fejlődnek. Ez azt jelenti, hogy    

A. a fejlődés a pete – lárva – báb – kifejlett állat irányban halad. 

B. a fejlődés a pete – lárva – kifejlett állat irányban halad. 

C. a fejlődés a pete – báb – kifejlett állat irányban halad. 

Č. a fejlődés a pete – báb – lárva – kifejlett állat irányban halad. 

 

3. A kifejlett lepkék   

A. kopoltyúval, 

B. légcsövekkel vagy tracheákkal, 

C. egyszerű tüdővel, 

Č. bőrükkel lélegeznek. 

 

4. Miért rakják egyes lepkefajták petéiket pontosan meghatározott növényekre?   

A. Mert a hernyók azokkal táplálkoznak. 

B. Mert a kifejlett állatok azokkal táplálkoznak. 

C. Mert a peték egyforma színűek, mint a növények levelei, és így védve 
vannak a ragadozók ellen. 

Č. A növények virágai csábítják oda őket. 

 

5. Az alábbiakban felsorolt fajták közül melyik él szinte kizárólag hegyvidéki környezetben?  

A. Ezüstsávos szénalepke. 

B. Kacsafarkú szender. 

C. Apolló-lepke. 

Č. Vérfű hangyaboglárka. 
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6. Melyik növényre rakná le legvalószínűbben petéit a fecskefarkú lepke nősténye? 

A. A sédkenderre. 

B. A harangvirágra. 

C. A tölgyre. 

Č. A sárgarépára. 

 

7. Melyik fejlődési szakaszban telelnek át a gyapjaslepkék?  

A. Pete. 

B. Hernyó.  

C. Báb. 

Č. Kifejlett állat. 

 

8. A felsorolt lepkék közül melyik jelentkezik tavasszal legkorábban?  

A. Lorkovic-szerecsenlepke. 

B. Citromlepke. 

C. Fecskefarkú lepke. 

Č. Apolló-lepke. 

 

9. Az alábbiakban felsorolt lepkefajták közül melyiket hozták hozzánk Ázsiából?  

  
A. Csíkos medvelepke.  

B. Citromlepke.  

C. Tölgy-pávaszem. 

Č. Kacsafarkú szender.  

 

10. Az alábbiakban felsorolt lepkefajták közül melyik aktív nappal és éjszaka is?  

A. Fecskefarkú lepke. 

B. Vérfű hangyaboglárka.  

C. Csíkos medvelepke. 

Č. Citromlepke. 
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11. Hol telel át a vérfű hangyaboglárka hernyója?   

A. A gyógyhatású őszi vérfű virágjában.  

B. A levél alatt.  

C. A hangyabolyban. 

Č. A fakéreg alatt. 

 

12. A lepke szárnyát   

A. szarulemezek,  

B. apró pikkelyek,  

C. vékony szőrzet, 

Č. kutikula borítja. 

 

13. Hogyan védekeznek egyes lepkefajták a ragadozók ellen?  

A. Méregkibocsátással.  

B. A ragadozó aktív megtámadásával.  

C. Csoportban védekeznek. 

Č. A ragadozó hangjának utánzásával. 

 

14. Miért gyülekeznek az éjszakai lepkék a fényforrás körül?   

A. Mert a fényforrás mellett éjszaka melegebb van. 

B. Mert ott gyülekeznek a közös vadászatra.  

C. Mert a fényforrást összekötik az élelemforrással. 

Č. Mert így tájékozódnak a környéken. 

 

15. Ha a lepkéknek évente több generációja van, az egyes nemzedék alanyai színük szerint 
különbözhetnek egymástól. Ezt a jelenséget szakszóval 

 
A. ivari kétalakúságnak, 

B. szezonális kétalakúságnak,  

C. földrajzi különbözőségnek, 

Č. generációs különbségnek nevezzük. 
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16. Az alábbiakban felsorolt lepkék közül melyik védett Szlovéniában?  

A. Tölgy-pávaszem.  

B. Citromlepke.  

C. Ezüstsávos szénalepke. 

Č. Kacsafarkú szender. 

 

17. Az alábbiakban felsorolt tulajdonságok közül melyik NEM jellemző a csíkos medvelepkére?   

A. Csak a nyílt réteken él. 

B. Nappal és éjszaka is táplálkozik.  

C. Évente csak egy nemzedéke van. 

Č. A kifejlett lepkék július végén és augusztusban repkednek. 

 

18. Melyik lepkefajtára jellemző, hogy ősszel melegebb tájakra költözhet? 

A. Tölgy-pávaszem. 

B. Kacsafarkú szender.  

C. Citromlepke. 

Č. Ezüstsávos szénalepke. 

 

19. Az alábbiakban felsorolt lepkefajták melyikére jellemző, hogy a kifejlett alanyok nem táplálkoznak? 

A. Csíkos medvelepke. 

B. Vérfű hangyaboglárka.  

C. Fecskefarkú lepke. 

Č. Tölgy-pávaszem. 

 

20. Az alábbiakban felsorolt lepkefajták melyike jelenik meg néhány évente tömegesen, és 
okoz gazdasági kárt?  

 

A. Citromlepke.  

B. Tölgy-pávaszem. 

C. Gyapjaslepke. 

Č. Kacsafarkú szender. 
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21. Melyik életterekben találjuk meg leggyakrabban a kiválasztott lepkefajtákat? Az 
értékelőlapon karikázd be a helyes válaszok kombinációjának betűjelét!  

 
a. Ezüstsávos szénalepke. I. Magashegyvidéki rétek. 

b. Gyapjaslepke. II. Nedves és száraz rétek. 

c. Lorkovic-szerecsenlepke. III. Lombos vagy vegyes erdők. 

 

A. a II, b III, c I. 

B. a II, b I, c III. 

C. a I, b II, c III. 

Č. a III, b II, c I. 

 

22. Az alábbiakban felsorolt lepkefajták közül melyek a Szlovéniában általánosan elterjedt 
fajták? Az értékelőlapon karikázd be a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

I. Kacsafarkú szender. IV. Ezüstsávos szénalepke. 

II. Csíkos medvelepke. V. Fecskefarkú lepke. 

III. Lorkovic-szerecsenlepke. VI. Apolló-lepke. 

 

A. I, II, V. 

B. II, IV, VI. 

C. I, V, VI. 

Č. II, III, V. 

 

23. A nappali és az éjszakai lepkék testi felépítésében megfigyelhető néhány különbség. Az 
alábbiakban felsoroltak között keresd meg azokat, amelyek a nappali lepkékre 
jellemzők, és az értékelőlapon karikázd be a helyes válaszok kombinációjának 
betűjelét!  

I. Tollas csápjuk van. IV. Szárnyukat függőlegesen a testük 
fölött hajtják össze. 

II. Csak nappal aktívak.  V. Szárnyukat tetőszerűen a testük mellett 
hajtják össze. 

III. Nappal és éjszaka is aktívak lehetnek. 

 

VI. Bunkós csápjuk van. 

A. I, III, V. 

B. II, III, V. 

C. III, IV, VI. 

Č. II, IV, VI. 

 



Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért 
2015/2016-os tanév, 2015. október 21. 

 

7 

Prirodoslovno društvo Slovenije, 2015. 

 

 

24. A lepkék némely emberi tevékenységek miatt veszélyeztetettek. Az alábbiakban 
felsoroltak között keresd meg azokat, amelyek veszélyeztetik a lepkéket, és az 
értékelőlapon karikázd be a helyes válaszok kombinációjának betűjelét!  

I. A rétek túlzott trágyázása. IV. Erdősítés a kopár területeken. 

II. A rétek korai kaszálása.  V. Hegyvidéki sípályák kiépítése. 

III. A lepkék tudományos tanulmányozása. 

 

VI. Gyógynövények gyűjtése. 

A. II, III, VI. 

B. I, II, V. 

C. I, IV, VI. 

Č. II, III, IV. 

 
 
 
 

25. Az értékelőlapon látható képen pontosan jelöld meg, hol található a lepke fején a tapogató!  

 

 
 

26. Írd le az értékelőlapra a képen látható hernyó állábainak számát!  
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Az alábbiakban felsoroltunk néhány állítást a lepkékről. A 27.−40. feladatnál az értékelőlapon az 
igaz állítás esetében karikázd be az I betűt, a hamis állítás esetében pedig a H betűt! Minden 
helyes válasz egy pontot ér. 

 

27.  A kacsafarkú szender reptében táplálkozik.  

28.  Minden lepkefajtára jellemző a nem teljes átalakulás.  

29.  A lepkék nőstényei petéiket csomókban vagy egyenként rakják le.  

30.  A lepkék hernyóinak rágójuk mellett a szívókájuk is kifejlődött..  

31.  A lepkék hernyóinak torán három pár ízelt láb található. 

32.  A lepkék hernyói vedlenek.  

33.  A lepkék a báb szakaszában szinte mozdulatlanok .  

34.  Egyes lepkék hernyói vízben is élhetnek.   

35.  A nappali lepkék fő ragadozói a denevérek. 

36.  Szlovéniában több nappali mint éjszakai lepke él. 

37.  Minden éjszakai lepke a fényiloncaszerűek csoportjába tartozik.   

38.  A lepkéket veszélyezteti a fényszennyezés. 

39.  Az ezüstsávos szénalepke a legveszélyeztetettebb európai lepkefajták egyike.  

40.  A fecskefarkú lepke hernyója veszély esetén kinyújtja  narancssárga színű „szarvait”, 
amelyekből mérgező folyadékot fecskendőz.  

 

 

 

V É G E 
 

 


